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స మ స య- స మ ధ న ం  
అనగ అనగ కతపలల ఒకట ఉండద. 

చకకగ పళుు ఇకలంచ నవవతూ ఉండదద. 

పళుత పళునూ, కయలనూ కరకర నమల తనసూత సంతషంగ ఉండద. 

ఒకరజన అద దనమమకయను ఒకదనన కరకంద.  పళుసైన దనమమతకక కంచం వరగ, దన 
పళు సందులల ఇరుకకపయంద. 

అద  నటల  వళుు  పటట  పకన,  పలల  పటుటకన  శరమపడన  ఆ  తకక  మతరం  ఊడ  రవటలదు. 

నలుకను ఎటు తరపపన చవరక దనమమ తకక తగులతంద. 

కతపలలక చల గందరగళంగ అనపంచంద.  దన కలు ఇపపడ ఒక చట నలవటం లదు.  అద 
ఎగరంద; దూకంద; ఇకలంచంద; పళుు నూరంద; నవవంద; ఏడచంద- ఏం చసన ఉహఁ- పరయజనం 
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లదు. 

"పంటలదూరన  దనమమ  తకక  ఉబబ,  వరుల  బయటకచచ,  చవరక  ఆ  వరలత  నరంత 
నండపతుంద-  ఇంక అసలు నరు తరచందుక వలుండదు;  మూసందుక వలుండదు" అనపంచంద 
దనక.   'నరు  తరసత  దనమమ  వరుల  ఎకకడ  నటలంచ  బయటక  వచచసతయ'  అననటుల,  అద  ఇక  నరు 
తరవకండ  మూసుకన  ఉండపయంద.  నలుకత  దనమమ  తకకను  నటట  నటట  అలసపయందద- 

కన దనమమ తకక మతరం కంచం కడ కదలలదు. 

కంచం సప కషటపడడక, ఇంక లభం లదన, అద వడరంగ పటట దగగరక వళుంద- "పలజ! న నటలంచ 
దనమమ తకకను పకయయవ? న ముకక పడచందుక, పరుగులన పటుటకనందుక చల అనువగ 
ఉంటుంద కద, పలజ!" అననద. 

వడరంగపటట  దనన  నరు  తరవమన,  తన  ముకకత  దనమమ  తకకను  పడచ,  లగసందుక 
పరయతనంచంద.   కన  అద  చనగ  ముకకలంైద  తపపసత,  పరతగ  బయటక  రలదు.   చవరక  అద 
రకకలతతసంద-  "నవలల  కదు  బబూ"  అనసంద.   "దనమమ  తకకగ!  రప  మప  దనంతట  అద 
పతుందల" అననద. 

"రండ  రజల!  నరును  ఇటల  పటుటకన  రండరజలు  ఎటల  బరతకద?"  అన  ఏడచంద  కతపలల. 
ఏడచ  ఏడచ  దన  చంపల  మద  కననళుు  చరకలు  కటటయ.   కన  దనమమ  తకక  మతరం  నలుకక 
తగులూతన ఉంద. 

ఆరజంత అద ఇక ఆడకలదు; గంతలదు; దూకలదు; చటల కమమలు పటుటకన ఊగలదు; ఏమ 
తనలదు; దనకసలు ఆకల వయలదు ఆరజ. 

సయంతరం అద ఇంటక చరుకనసరక, వళల తత దనన పలచంద ఉతసహంగ.  తను ఎతుతకచచన 
అరటపళు  గల  చూపంచంద  దనక.  నలుగైదు  అరటపళూు  తచచ  చతల  పటటంద  కడ.  కతపలలక 
మమూలుగ అరటపళలంట పరణం.  కన ఇపపడ దనక అవ ఏమతరంసంతషననవవలదు.  "నకదుద! 
నను  తనలను!   న  పళుసందులల  దనమమ  చకక  ఇరుకకననద!"  అన  కపంగ  అరచంద  అద. 

"ఫరవలదుల,  తను!  అరటపళుు  బగుంటై!"  అననద  తతకత.   అయత  తత  చపపన  కదద  కతపలల 
మరంత  చటటకక  కరుచననద.   "దనమమ  తకక  పతన,  నను  ఏమైన  తనద!"  అన  భషమంచుక 
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కరుచననద. 

చవరక  తతకత,  తన  ఒకక  పండను  తనటం  మదలు  పటటసరక,  కతపలల  అయషటంగన  దన 
దగగరకళు  కరుచననద.   మలలగ  ఒక  పండను  తసుకన  తననద-  బగుందన,  ఇంకట  తననద-  ఆపైన 
మరకట- ఇక తంటూ పయంద-  

కంచం  సపటక  చూసత,  దన  పళల  సందులల  దనమమ  తకక  లదు!  ఎపపడ  పయంద,  ఏమ, 

మర! 

మనలన  పటట  పడంచ  సమసయలు  అనకం,  నజనక  చననవ-   అయత  వటన  పగటుటకనందుక 
మనం  ఎంత  శరమ  పడతమంట,  ఆ  అలసటల  మనక  చల  ఇషటమైనవకడ  నససరంగ  తసతయ. 

అలంటపపడ  ఊరక  అధైరయపడ  కరచకండ,  తలసనవళుు  చపపన  మంచపనులల  దనన  ఒకదనన, 
కంచం  కంచంగ  చసూత  పవల.  మలలగ  ఆ  సమసయలూ  సరుదకంటయ;  సంతషమూ  మన  సంతం 
అవతుంద! ఏమంటరు? 

మకందరక చల  అభనందనల అరటపళుు! 
కతతపలల బృందం. 
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న త చ ం ద ర క  16 వ భ గ ం  

మూలం: క.శ.పరవసుత   చననయసూర సరళకరణ:  ఘడయరం  వంకట  నరయణ  శరమ  
జరగన  కథ:  సంజవకడన  మంతరగ  చసుకననక  సంహరజ    ఇతరులందరక  దూరమైంద.  సంజవకడ  
అదృషటనన  చూస  దమన  కడక  కనునకటటంద.  అద  కరటకడ  దగగరక  వళు    'కక-పము'  కథను,  అందుల  
భగంగన   'కంగ-ఎండర'  కథను  చపపంద.  అటుపైన  'ఉపయంతదననైన  సధంచవచుచ'  అన  చబుతూ, 

అద  'సంహం-కందలు' కథను చపపసగంద.  కందలు ఆలసయంగ వళునందుక సంహనక కపం వచచ చరురన  
లచ నలుచననద- ఇక చదవండ, నతచందరక 16 వ భగం... 

అపపడ  కందలు  వనయంగ  తలవంచ- 

"పరభూ!   అడవలన  జంతువలందరూ  మవర 
తపప,  వరు  కదు.   అలంట  మ  సవకల  తపప 
ఇందుల వంటురకవసంతైన లదు.  నను ఈరజ 
ఉదయనన  మవళు  శసననక  తలఒగగ,  తమ 
దగగరక  వదదమన   తవర  తవరగ  బయలుదరను. 

ఇంక  దర  మధయల   ఉండగన  నకక  సంహం 
ఎదురైంద!  

అద  ననున  చూస- "ఒస!  కందలు  కన! 

నముందు  ఎంతలస  జంతువ  భయంత 
వణకపవలసంద- ననున చూసకడ నరభయంగ 
పగలగ జంతువ ఒకకట ఈనటవరక న కంట 
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పడలదు.   న  గరవం  చూసత  నక  వపరతమైన 
కంపరం పడతుననద.  నక ఎదురుగ నలుచునన 
ననున  లకయపటటకండ,  ననన  రసుకన  పయంత 
పగరు  నక  ఎటల  వచచంద?   నలు,  నలు! 

ఎకకడక పతవ!?" అన గరజసూత  నలువరంచంద. 

నను  ఆ  సంహనన  చూస,  ఏమతరం 
భయపడకన,  "మమమలన  అందరన  కపడవడ, 

చననపరణుల  పటల  దయగలవడ  అయన 
సంహరజ  ఉననడ.   ఆ  మహమహన  సననధక 
పతుననను.   ననున  ఆపక-  ఆ  రజక  కంచం 
కపం  వచచందంట  చలు-  లకం  అంత  అతల 
కతలం అయపతుంద!" అననను.  

అపపడ   ఆ  సంహనక  చల  కపం 
వచచసంద-   మటటమధయహనం  వళ   పరకశసుతనన 
సూరయబంబం  మదరగ   మండతూ-  అద 
"అహహ!  ఇంత  కలనక  గన  ఇటలంట  వంత 
మట  వనబడలద!   ఈ  అడవలన  జంతు 
సమూహలననటక  ననకకడన  పరభువను-   మర 
నక పరభువ ఎవవరబబ?!   ఎవరైన ఒళుుమరచ, 

అందన  ఆ  పదవకసం  గంతులు  వసందుక 
సదధపడత  నను  వళును  'న  బలం'  అన  అగనక 
ఆహత చసతను.   నువవ ఇంతకముందు ఎవర 
న  పరభువననవ,  వడన  చూపటుట-  ఇపపడ  వడ 
మద  యుదధనక  పతను.   వడన  చూపకపత 
ననన తనసతను" అన బదరంచంద.   

"దన  బర  నుండ  తపపంచుకన  మరగం 
లక, నను చవరక దనత  "సరలండ!అటలగ  వంట 
బటుటకన  వసతను"  అన   నమమబలక,  చవరక  మ 
దగగరక  రగలగను-  అందుక  ఇంత  ఆలసయం 
అయంద" అననద. 

కందలు మటలు వనన  ఆ సంహరజక 
అంతులన  కపం  వచచంద.   "తకణమ  ఆ  దుషట 
జంతువను  చూపటుట.   దనన  యమపరక 
సగనంపనద  ఊరుకను.   నక  దర  చూపసూత 
ముందు  నడవ"  అన  ఆజఞపంచంద.  కందలు 
వనయం,  ఆశచరయం  కలగలసనటుల  ముఖం  పటట 
"సర,  సర,  రండ-ఇటు  రండ"  అన  వగంగ 
ముందు  నడసూత  దనన  తసుక  పయంద. 

దూరంగ  ఉనన  ఒక  బవ  దగగరక  ఆ   సంహనన 
తసుకన పయ, "ఓ జంతు కల సరవభమ!  న 
శతురవ  ఇదగ,  ఈ  బవల  ఉననడ- 

తంగచూడ" అననదద.  
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సంహం బవలక తంగచూసంద. బవలన 
నళుల  దనక  తన  పరతబంబమ  దరశనమచచంద. 

ఆ  పరతబంబనన   వర  సంహం  అనుకననదద! 

పచుచమరన  కపంత  తటురపడతూ  అద 
దకకలు  పరతధవనంచటుల  భయంకరంగ  గరజంచ, 

ఇక  ఆగలక,  'గుభలుల'మన   బవలక  దూక 
దురమరణం  పలైంద.   కబటట  ఎంతట 
బలవంతుడనైన  బుదధబలంత  గలువవచుచ  అన 
ముగంచంద. 

ప ం గ ళ క డ క  స ం జ వ క డ ప ై  అ న ు మ న ం  
ప ట ట ం చ ట ం: 

అటల  తన  అననక  'సంహం  కందలు'  కథ 
చపప  అద,  "కటకము,  పటకము  అన  రండ 
నకకలు  గతంల   పంగళకడన  సవంచుకంటూ 
ఉండవ.  తపప  పనులు  చసన  కరణంగ   వటన 
రజగరు  వళుగటటరు.   ఇపపడ  అవ  మళు 
రజనుగరహం  పందటంకసం  సంజవకడ  వంట 

తరుగుతుననయ.   న  పరయతననక  ఇదద 
అనుకలంగ తసుతననద.  ఇక సలవయయ-  పయ 
వసతను" అననద. 

అపపడ  కరటకడ  "చటుట  వరుల  చరన 
పరుగును  తలవ  తటలత  బయటక  రపపంచ, 

వరుక  దబబతగలకండ  నశనం  చయటమ 
నరపరతనం.   నక  తలనదముననద?   న  పన 
నరవరుతుంద  వంటన  పయర!"  అన  దనన 
సగనంపంద. 

అపపడ  దమనకం   పంగళకడ  దగగరక 
పయ,  ముఖం  వరలడవసుకన,  ఏడప 
తచుచకన  నలబడడద.  కదద  సపటక  పంగళకడ 
దనన చూస- "దమనక! ఎందుక, ఇటల సతబధంగ 
నలుచననవ?  మక  అత  సననహతుడవ  నువవ. 

'ఈ  లకంల  బరతక  ఉందం'  అనుకన 
వడవవడ  నక  కడ  తలపటటంత  సహసం 
చయయడ.  న దు:ఖనక  కరణం తలసంతవరక 
మ  మనసుక  వచరం  కలుగుతుంటుంద. 

అందుకన, సందహంచక చపప" అననద. 

అపపడ  దమనకడ  దనత  "పరభూ! 

తలవ  తకకవై  ఘరమైన  తపప  ఒకట  చశను. 

ననున  కరుణంచ,  కమంచండ.   సవకడ  తను 
చసన  తపపలన   యజమనత  చపపకండ  దచ 
మసగంచకడదు.   అటల  మసం  చసనవడ 
అటూ  ఇటూ  కకండ  పతడ.   అద  అటల 
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ఉండనవవండ-  అనకమంద  సుఖంగ 
బరతకందుక  ఆధరమైన  పణయ  పరుషుడక 
ఏమైన కడ జరగత అద ఆలచంచవలసన సంగత 
కన, మ వంట అలపపరణ ఒకదనక కషటం వచచన 
సమసయ  లదు.  దనవలల  ఆకశం  ఏమ  కలపదు. 

పరభువలవర ఎదురుగ నలబడన సవకల పరవరతన 
ఎలలపపడ అదుభతంగన ఉంటుంద- అందువలల, 
పరభువననవడ  గూఢచరులను  నయగంచ,  తన 
సవకలు  తనచటున  ఏ  వధంగ  పరవరతసుతననరు 
అననద  తలుసుకంటూ,  ఆ  నవదకల  ఆధరంగ 
మతురలను,  శతురవలను  వరుపరచ,  వరపటల 
కృపను,  లద  వైరనన  పరదరశసూత   'పరజలు  అన 
వృకనక  తలలవరు'  అయన  తనను  ఎలలపపడ 
కపడకవల.  

పరభూ!  సవకడ  ఏదద  చబుతుననడన 
ఉపకంచక,  వనండ-  సంజవకడ  పరవరతన,  చూసత, 
ఇదవరకటలగ  లదు.   అనయయంగ 
మటలడకడదు-  మదటల  సంజవకడ  పరవరతన 
అననయ  సమనయంగ  ఉండద.   అతన 
మంచతననన  చూస  మమందరం  చల 
ఆశచరయపడవళుం.  ఆ  రజలల  ఇతడ  మమమలన 
కలమషం  లన  పరమ  భవంత  గలచవడ.   ఆకల 
దపపలనగన,  నదర  అన  గన  చూడక,  ఎలల  వళల 
మ  సవలన  మునగ  ఉండవడ.   చకకరను  తన 
చదు అనకడదు-  ఆనట పరవరతనను బటట చూసత, 

'సంజవకడ  అసలు  ఈ  లకపవడ  కడమ' 

అనపసుతంద.  మర ఏ కలదషమ గన, 'ఆనట 
సంజవకడ  ఈనట  సంజవకడ  కదు' 

అనపసుతననద.  

ఆ రజలల ఇతను మ మంచతననన వనళు 
కనయడతూ  ఉండవడ.   ఆ  సమయంల 
అతనల  కనబడ  సంపరణ  ఆనంద  పరవశతవనక 
హదుదలు  ఉండవకవ.   రను  రను  మలంట 
వళుం ఎవరమైన మమమలన మచుచకంట  "నజం, 

నజం-  ఔను,  ఔను"  అన  పడపడ  మటలతట 
చలసూత  వచచడ.   ఆ  తరవత  దవరవర 
గపపతననన   చరునవవత  వనటమగన, 

"అవనన-కదన"  అనటం  కడ   కరువైంద. 

ఈమధయకలంల- మర  ఏమ కథ గన, పరభువల 
పరసతవన  వచచనపపడ   అతనల  తచచపటుటకనన 
సంతషమ తపప, నజమైన చరునవవ  చవరంతనై 
కనబడటంలదు.  
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ఈమధయ  ఇతన  అభపరయలను  తలప 
ముఖకవళకలు  కంచం  వంతగ  కనబడతుననై. 
'దనక  కరణం  ఏమట'  అన  న  మనసుసలన 
ఏడచకంటూ ఉననను.  ఈరజన న మతురలు 
కందరు  మటల  సందరభంల  "పరభువచత 
వళుగటటబడన  కందరత  సంజవకడ  సనహం 
నరపతుననడ-  కటక  పటకలత  అతను 
నతయమూ  ఏవవ  మంతనలు  ఆడతుననడ" 

అన  చపపరు.   దననబటట  ఇతన  పరవరతనల 
మరుపను  అరథం  చసుకగలగను.   పరభువ 
మలుకరవడ కలలనైన సవమదరహలత నసతం 
నఱపందుక  పనుకంటడ?"  అన  చపప, 
అటూ  ఇటూ  కలయచూస,  చతత  నరు 
మూసుకన,  పరభువల  చవక  దగగరగ  తన  నటన 
చరచందుకై  మర  సరంచ,  గుసగుసగ  "ఇద 
తమర  సననధల  ఉనన  సవకలక  అందరక 
తలసపయ  ఉండవచుచ-  సంజవకడంట  ఉనన 
భయం  కదద  ఇకకడవళుు  బయటపడకండ 
ఉననటులననరు.   ఇంత  ఎందుక?   ఏ  ఒకకడన 
పలచ  వచరంచన  కథంత  తమర  చతతనక 
అరథమైపగలదు" అన ఊదంద. 

అద  వన  పంగళకనల   అపరమైన  రషం, 

వషదం  పలులబకనై.  అతను  సవకడకడన  పలచ 
"ఇదగ  నజం  చప-  ఇకకడ  పనచసవళుల 
ఎవరైన  కటక  పటకలత  సనహంగ 

ఉంటుననర?" అన అడగడ.  వడ భయంత 
కంపసూత  గుటకలు  మరంగగ,  పంగళకడ- 

"భయపడక,  నజం  చపప.   న  పరణనకమ 
అవవదు"  అన  మట  ఇచచడ.   దంత 
నటవంట  మట  పగల,  వడ   "అయయ! 
సంజవకడ  వర  చరకక  అంగకరంచనటుల 
కనబడతుననద"  అన  చపపశడ.   అపపడ 
పరభువ  "సర,  మము  ననున  ఇటల  అడగమనన 
సంగతన ఇకకడ మరచప.  బయట పరకకనవవక. 

ఇక  ప!"  అన  వడన  పంపంచ,  ఏమ  చయల 
తలయన  వడలగ  దు:ఖతుడై,   నలవైపక 
చూసూత కరుచననడ.  

వంటన దమనకడ ఇటల అననడ- " దనన 
బటట  చూసత   మనత   సంజవకడ  సననహతంగ 
వరతంచ  అవకశం  ఇక  లదన  తసుతననద.   మనం 
అతన  గురంచ  కంత  తలుసుకననం,  కనుక 
ఇకమద  మన  మనసుక  కడ  గతంల  లగ 
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అతన  పటల  దగగరతనం   ఉండదు.   అయనపపటక 
ఇతను  చలకలంగ పరభువల  ఆసథనంల ఉండ, 

మనసుక  దగగరైనవడ.   చరకలంగ  సవసుతనన 
అనుచరుడ  తలస-తలయక  ఏవైన  అపరధలు 
చసత  కమంచలగన,  బయటవళులగ  వడన 
వళలగటటటం  ధరమం  కదు.   కబటట,  ఇతడ 
ఇంతవరక చసన తపపడ పనులను  బయటపటట, 
భయం  పటటంచ,  కమపణ  కరటటుల  చస, 

'ఇకమద  ఎననడ   ఇటలంట  పన  చయక'  అన 
కఠనత  కఠనంగ  చపప,  ఎపపటలగన  అతన 
సవలను అంగకరంచటం  అనన వధలుగ మంచద' 

అన తసుతననద" అన. 

అద  వన,  మృగరజ  తల  ఎతత,  దమనకడ 
ముఖం  మద  చూపలు  నలప,  కంచం  సప 
ఆలచంచ-  "రజదరహలక  ఎంత  శక  వధంచన 
చలదు.   అయనపపటక  చల  కలంగ  ననున 
సవంచన అటువంట వడ పటల న మనసుస మతతనై, 

తగంపక  సమమతంచటంలదు.   కబటట   వడన 
వళుగటటదదము..  నువవ  చపపనటల  చసదదం.." 

అననడ. 

అపపడ  ఆ  నకకల  రజ-  "ఇద  ఇపపటక 
తచన మరగం.  అయనపపటక  , 'సహస వధధత 

న  కరయ'  అన  సమత-  అంట   'తందరపడ  ఏ 
పనన  చయకడదు'-  అందువలల  ఈ 
వషయననంత  వరక  బుదధకశలురు 
ఎవరతనైన-  తమ  మనసుసక  నచచనవరత- 

వచరంచ చూదదం.  ఆపైన తమక ఏద సరైనదగ 
తసత  అద  చయవచుచ.   బగ  ఆలచంచ  చసత  ఏ 
తపప జరగదు.  ఆలగ  జరగ నషటమూ ఏద లదు 
గద" అననద. 

అద  వన  సంహరజ  'ఇకకడననవళుంత 
నక  తలసనవళు.   వళల  వళల  తలవతటలు 
ఎంతటవ నక తలయనద కదు.  న మనసుసక 
తచనవళువర చపప" అననద. 

అపపడ  దమనకడ  కంచంసప 
కనుఱపపలరపకండ  పైక  చూస,  మళు 
మృగరజను  చూస,  "మ  అనన  కరటకడ 
వవకవంతుడ;  పరభువలవర  హతం  కరవడ. 

ఈ  పనక  అతడ  'సరైనవడ'  అన  న  మనసుసక 
తసుతననద.   తమర  ఆజఞ  అయత  అతనన  నను 
ఇపపడ  ఇకకడక  రపపసతను"  అన  చపప,  ఒపపంచ, 

ఒక  రజభటున  పంప  కరటకడన  అకకడక 
పలపంచంద.  (మగతద మళు....) 
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అ ం ద మ ై న  ల క ం  
పలలలక  అదుభతలంట  చల  ఇషటం.   కన  ఏం  చసతం,  అవనన  కథలలన  జరగల  తపప,  నజంగ   జరగవ. 

అయన పలలలు వటన రయకండ ఉండనూలరు;  పదదలు మచుచకకండ ఉండనూ లరు!  ఉదహరణక, 

ఈ కథన చూడండ- ఎంత అబదధం, అద సమయంల ఎంత అదుభతం! 

రచన: ప.వణ, 8 వతరగత, పలపటట బలల సంఘం, చననకతతపలల. 

అనగనగ   ఒక  గరమం.  ఆ  గరమం  పరు 
సరపరం.  ఆ  గరమంల   కండయయ   దంపతులు 
నవసంచవరు.  వళలక   ముగుగరు  కడకలు. 

కండయయ  ముసలవడైనక,  మరణంచబతూ, 

తను సంపదంచన  ఆసతనంత  పదదకడకలదదరక 
రస ఇచచడ.  మూడవ  కడకక మతరం ఒకక 
కంట గురరనన రసచచడ. 

మూడవ   కడక   పరు  వజయ.  వజయ 
తన  వటక  కంట   గురరం  మతరమ  వచచందన 

ఏమబధ  పడలదు.   అననలదదరక  తండర  ఆసతన 
ఇచచస,  తన  కంట  గురరం  మద   ఎకక 
వళుపయడ.  పతూ  పతూ   ఉంట   అడవ 
మధయల  ఒక  గుహ   కనబడంద.  వజయ   కందక 
దగ,  గురరనన  అకకడ  కటట  లపలక  వళలడ. 

అకకడ  ఒక    బమమ   దరం   చుడతూ 
ఉననద.   ఆమ  తపప  చకరనక  పననండ 
చువవలుననయ.  ఆమ  చుటూట   తమమదమంద 
పలలలు  తరుగుతూ  ఆడకంటుననరు.  వజయ 
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ఆ   బమమక  మరయదగ  నమసకరంచ   'నను 
ఇకకడ  ఉండచచ'  అన  అడగడ. 'నువవ  చల 
మంచ  పలలవడవ  నయన!  ఎంత  కలమైన 
ఇకకడ   ఉండచుచ!"  అననద  ఆ  అవవ.  దంత 
వజయ   అకకడ   ఉండపయడ.  అకకడనన 
పలలలను  సకతూ,  అవవన,  గురరనన   జగరతతగ 
చూసుకంటూ   జవంచడ.   అల   రండ 
సంవతసరలు   గడచయ.   ఆలగ   కంట 
గురరంకడ  బలంగ,  ఆరగయంగ  తయరంైద- 

కన దన కలు మతరం  బగు కలదు. 

రండ సంవతసరలు నండక, బమమ 
వజయన  పలచ,  "ఇపపడ  నువవ  బయటక 
వళులసన  సమయం  వచచంద-  లకం  నకసం 
ఎదురు  చూసతంద-  వళుర"  అన,  వజయ  క 
రండ  కసుల   బంగరు  నణలు  ఇచచంద. 

వజయ  వటన   తసుకన   గురరం   ఎకక  వళుడ. 

పతూ  ఉంట  అతనక  ఒక   బచచగడ 

ఎదురయయడ:  "బబూ!  రండ  రజలనుండ 
ఏమ  తనలదు.  నదగగర  తనందుక  ఏమైన  ఉంట 
ఇవవ" అననడ  అతను వజయత. 

"అయయ,  నదగగర  తనందుక  ఏమ  లవ 
తత, రండ కసులు మతరంఉననై, తసుక- ఇవ 
నకమైన  ఉపయగపడతయమ  చూడ"అన 
వజయ  తన   దగగర   ఉనన   రండ  కసులనూ 
ఇచచశడ బచచగడక.  

బచచగడ నవవ, "పపం న దగగర నజంగన 
తనందుక  ఏమ  లవ  కద!  న  దగగర  నయం, 

కనసం  తరగందుక  కంచం  అమృతమైన  ఉంద!" 

అన  తన   దగగర   ఉనన  అమృతనన  ఒక  ససల  పస 
ఇచచ, "ఇద  నక  చల  ఉపయగపడతుందల, 

పయర  ఇంక!"  అననడ.   వజయ  దనన 
తసుకన  పతూఉంట ఒక  నగరం కనబడంద. 

ఆ  నగరంల   ఉననవళలంత  ముతక  బటటలు 
వసుకనన వజయన, అతను ఎకకన కంట గురరనన 
చూస   నవవరు.  వజయ   ఏమ సగుగపడలదు.  ఆ 
ఊర  రజగర   గురరపశలల  పనక 
కదురుకననడ.   అకకడ  గురరలక   మత 
వసూత, పన చసుకంటూ హయగ ఉననడ.  

అల  ఉండగ   ఒక  రజ   రతర   మధురమైన 
గనం   వనబడంద.  ఎకకడనుండ,  చకకన  పట 
ఒకట, గలల తలుతూ వచచ చరంద వళును.  ఆ 
సమయంల వజయ  గురరపశల  బయట  మంచం 
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మద పడకన ఉననడ. కంట  గురరం  వజయ త 
"వజయ!  ఈ  పట  పడతుననద  ఈ  ఊర 
రజకమరత.  నువవ   ఇపపడ   బయలుదర   ఆ 
యువరణ   దగగరక   వళుు.   నక  మలు 
జరుగుతుంద" అననద.  

సరనన,  వజయ  పట  వనబడ  వైపక 
వళుడ. తట బయట ఉనన కపలవళుు అతనన 
లపలక  పనవవలదుగన,  లపలనుంచ  అతనన 
చూసన  యువరణ   మతరం  అతనన   లపలక 
రమమననద.  చూడగ  ఆమ  ముసుగు  వసుకన 
ఉననద!  "నను   మూడ   పరశనలు   అడగుతను- 

నువవ  వటక    సరయైన    సమధనలు   చబత 
నను   ననున  పళు  చసుకంటను"  అననదమ. 

వజయ  'సర' అననడ. 

"మదట   పరశన:  నను   ఎందుక   ముసుగు 
వసుకననను?" అడగంద యువరణ. 

"న  అందం  చూసత   ఇక  ఎవవరూ 
సమధనలు  చపపలరు అన" అననడ వజయ.

యువరణ అతనన మచుచకన, రండవ పరశన 
వసంద:   "మ  అననయయ   ఒక   కంట   గురరంగ 
మరడ.  అదమ  కధ?"  అన  అడగంద 
యువరణ. 

"దనక  జవబు  ఆ  కంట  గురరమ  చపపల" 

అన  చపప,  వజయ   వళు   తన  కంట   గురరనన 
తచచడ.  యువరణన చూడగన కంట గురరం 
కళునళుు  పటుటకననద.   అద  ఏమ  చపపకన 
యువరణ మూడ పరశన సంధంచంద: 

"కంట గురరనక జవననచచ అమృతం 
ఎకకడ దరుకతుంద?" అన. 

'అమృతం  '  అనమట  వనగన  వజయక 
బచచపతత  ఇచచన  సస  గురుతకవచచంద. 

అతను దనన ఒక గననలపస, తను ముందు దనన 
కంత రుచ చూస, గురరం ముందు పటటడ-  

మరుకణం  మునశపం  తరన  ఆ  కంట 
గురరం,  ఒక   అందమైన   రకమరుడలగ 
మరపయంద!  

యువరణ  సంతషంగ  వజయన 
వరంచంద.  ఆ  తరవత  ఇక  ఏ  కషటలూ లవ! 
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అ స ల ు క  ఎ స ర ు! 

రచన : ఆర.పరగత, Z.P.H.S.వంకటంపలల, అనంతపరం  జలల. 

అనగ  అనగ    వంకటంపలల    గరమంల 
సుశలమమ    అన   ముసలమమ   ఒకమ   నవససూత 
ఉండద. ఆమ ఒక చనన కటటంల ఉండద- అద కక 
ఆమక  ఒక  ఒకక  జవనధరం  ఉండద-  అద  ఒక 
మకపలల.  అవవక  ఆ మకపలల  అంట చల ఇషటం. 

దనక  కడ  అవవ  అంట  పరణం.  అవవక పదదగ 
శకత  ఉండద  కదు  గద,  అందుకన  ఆ  మక   పలల 
వరం  వరం  ఒక   అడవన   దట   చననకతతపలలక 
వళుద.  అకకడ   సంతల   వదలసన 
కయగూరలను    తన తరగ  ఇంటక  వచచద. 

ఒక  రజన   ఆ  మక   సంతక   వళుతంట 

దరల  దనక  ఒక  పదద  పల  ఎదురైంద.  మక 
గజగజ    వణుకతూ  నలబడపయంద.  పల 
గరజసూత  మక మడను ఒక పంజత పటుటకన,  దన 
చవల  నరు  పటట  "మక!  నక   చల   ఆకలగ 
ఉంద.  నను  ననున  వంటన  తనసతను-  ఏమ 
అనుకక!"  అననద.  మకక  అకసమతుతగ  తలవ 
మలుకననద-అయయ!  పల  గరూ!  నను 
ఇపపడ,  బలంగ   లను-  న  కడప  చూడండ, 

ఎంత  లపలక  పయ  ఉననద!  సంతక   వళు 
కయగూరలు    తన  వసత    బలంగ  ఔతను. 

అపపడ   ననున    తంట   మ   ఆకల   తరుతుంద- 
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ఇపపడ  ఏం  పరయజనం,  కంచం 
ఆలచంచండ!"  అననద.  "మర  నువవ   సంతక 
వళు   మళల    ఇకకడక    రకండ   ఎకకడకైన 
వళత?" అననద పల, అనుమనంగ. 

"తమరు ఇకకడ  ఎదురుచూసూత ఉండండ- 

నను   సంతకవళు    భజనం  చసుకన    వసతను. 

ఇవళు కకపత రపైన దరకలసంద గద, మక? 

అంతమసం  చసతన,  ఒక  ఊరవళుం?"  అన 
నమమబలక   సంతక   వళుంద   మక,  గండం 
గడచందన  ఊపర పలుచకంటూ.  

సంతల   తృపతగ   భజనం  చశక  అద 
ఆలచనల  పడంద  మళు-  "తరగ   ఇంటక 
వళులంట   మధయదరల   పల   ఎదురు  చూసూత 
ఉంటుంద  నకసం!  ఒకసర  ఎలగ  ఒకలగ 
తపపంచుకననను-  మళు  తపపంచుకవటం 
కదరదు.  ఏంచదదం?"  అన   బగ   ఆలచంచ, 

చవరక   అద  ఒక    ఇనుప   టయంకల    దూర 
ముడచుకన  కరుచననద.టయంకను 
పడకబటట,  గణగణ  మన  దనన 
దరలంచుకంటూ   వసతంద.  అడవదరల   తన 
కసం  ఎదురుచూసుతనన   పల  కనబడంద దనక! 

 పలక  గణగణ  దరులకంటూ  వసుతనన 
టయంక  కనబడంద.   అద  దన  వంట 
పరుగతుతతూ  "టయంక,టయంక! సంతల  మక 
ఏమైన కనబడడద?"  అన  అడగంద.  "చూశను-

చూశను..  గణగణ  ..  చల  మంచ  మక 
అద..గణగణ..  సంతల   భజనం 
చసతంద..గణగణ.." అననద  టయంకలఉనన  మక 
గటటగ,  ఇంకంచం  వగంగ  దరలందుక 
పరయతనసూత. "కన  నక చల ఆకలసతంద,  ఏం 
చయను?"  అన  అరచుకంటూ,    పల   తన 
సంతక బయలుదర  వళుంద  మక  కసం.  

కదదదూరం పల వళలపయక,  మలలగ దరల 
టయంకల  నుంచ   మలలగ  బయటక    వచచ, 

అటూ   ఇటూ   చూసంద  మక.  తను  ఎట  దర 
తపపనటులంద.   బగ  దహంకడ  వసుతననద. 

అకకడ   దనక   పడబడడ   భవనం  ఒకట 
కనపంచంద.   మక   అందులక    దూర 
కడపనండ   నళుు   తరగ,  మడ  మటుల  ఎకక 
పైనునన  గదులల   ఏముంద చూదదమన    వళుంద. 

చూడగ,  అదద  దంగల  సథవరంలగ  ఉననద- 

వజరలు,  బంగరు   నణలు   అనన   కపపలు 
కపపలుగ  పడ  ఉననయ.  వంటన  అద  తనక 
వలైనననన వజరలను,  బంగరు నణలను  గబగబ 
మరంగ   వసంద.   ఆపైన  అద  మళు  టయంకల 
కరచన  దరులకంటూ  దరులకంటూ,  దర 
వతుకకంటూ  ఇలుల చరుకననద! 

ఇంటక చరుకగన అద ఒక రకల  బండను 
తసుకన   ముసలమమక   ఇచచ, చపపంద: "అవవ! 
నక    వపరతంగ   కడప   నపప  వసతంద. 
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కడపక    కడవైపన    రకలబండత  ఒకక సర 
కటుట"   అన.   అవవ   అలగ    కటటగన  దన 
నటలంచ   వజరలు  బయటక   వచచయ.  అపపడ 
అద  రండవైపక  తరగ  పడకన,  ఎడమ   వైపన 
కటుటమంద  అవవను.   అవవ  ఎడమ   వైపన 
ఒకకసర    కటటసరక  అద  మరంగన   బంగరు 
నణలనన  బయట పడడయ! 

అవవ   చల  సంతషపడంద.  కననళుక 
ఆమ   పదద  ఇలుల    కటటంచుకననద.   ఇక  మకను 
సంతక  పంపంచలదసలు.  దనన   ఇంక  చల 
పరమగ చూసుకసగంద.  

అవవ  ఇంటక  పరుగున  నవససతరు, 

వంకటరడడ  దంపతులు.   అవవ  జవతంల 
మరుపను చూస వళుక కనునకటటంద.  మలలగ 
వళుు  అవవత  సనహం  పంచుకన,   ఆమక   ఆ 
డబుబ  ఎల  వచచంద  తలుసుకననరు. 'మకను 
సంతక  పంపంచ,  అద  వనకక  వచచక  కటటత 

కడత  ఇనన  డబుబలు  వసతయ!'  అన 
ఆశచరయపయ, వళు  మకను కవలన బలవంతం 
చస , సంతక  పంపంచరు వళుు! 

అయత   అకకడ  అడవల  సంహం  మక 
కసమ  ఎదురు  చూసతంద  ఇననళూు.   ఒక 
మమూలు  మక   తనన  మసం  చస 
తపపంచుకననదన  ఆ   సంహం  చల  కపంగ 
ఉననద. ఇపపడ వంకటరడడ వళు మక నంపదగ 
సంతక  నడచుకన  పతుంట  దనక  ఎకకడ  లన 
ఆవశం  వచచంద.   పదల  చటునుండ  ఒకక 
ఉదుటున  దన  మదక  దూక,  మరమట 
లకండ  దనన  చంప  తనసంద!  తన  శతురవ 
అదననుకననద మర!  

'మక   ఇంటక   ఎపపడ  వసుతంద,  ఎపపడ 
దనన   రకల  బండత  కడదమ'  అన  ఎదురు 
చూసుతనన  వంకటరడడ  దంపతులక   డబూబ 
రలదు; మక దకకలదు!

వలతతక! జక
టచర : రము భరత దశం ఎకకడంద మయప ల చూపంచర.

రము:  న భరత దశనన  నను  వలతత చూపంచలను టచర!
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చ ల ు క  -క త   స య ం  
సకరణ: బ.జగదంబ,9 వతరగత, ఆంధరపదశ గురుకల పఠశల,   ఎ.ప.ఆర.ఎస,దగవల 

ధనపరంల  గపలం,కమక  అన 
దంపతులుండవళుు.  గపలనక  పకలనన, 
జంతువలనన ఎంత  మకకవ. వటన  చరదసూత 
ఉండవడ.  అతనక  పరత   వయతరకం  కమక- 

ఆమక గపలం చషఠలు అససలు నచచవ కవ. 

ఒక  రజ    గపలం  'మటలడ  చలుక'న, 

'మనష  ల   పరవరతంచ   కత'న       ఇంటక 
తసుకచచడ.  వటన  చూడగన   కమకక 
అలవగన  కపం  వచచంద.  "మరు  రజరజక 
చననపలలడల   మరపతుననరు-  వటన 
ఇంటకందుక   తసుకచచరు?"  అంటూ  పదద 

గడవ  పటుటకననద.  "ముందు  వటన  బయటక 
పంపసతర,  లద?"  అన   అరవటం 
మదలుపటటంద. 

మమూలుగ  అయత  గపలం  భరయ 
మట  వనవడ,  కన  ఆమ  అల  రచచ  చయటం 
అతనక  నచచలదు-సరకద,  కపం  కడ 
తపపంచంద.  అందుకన  అతను   కటువగ, "ఇవ 
ఇంటల  న  ఉండల.  నఇషటం-  నను  మతరం  వటన 
ఇంటలన  ఉంచుత!"  అన,  పంజరనన  ఇంటల 
తగలంచ, కతన ఓ మూలన కటటవశడ.  ఆ రజ 
నుంచ భరయ భరతల మధయ   మనం రజయమలంద. 
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కమక  పరతరజ  చలుకను,  కతన 
చదరంచుకనద.  గపలం  మతరం  వటన  పరణ 
పరదంగ   చూసుకనవడ. 

ఒక   రజ  రతర,   పరుమసన  గజదంగ 
గంగులు వళు ఇంటల   జరబడడడ. ఆ అలకడక 
కమకక   మలకవ  వచచ   కకలు  వయబయంద. 

వంటన  ఆ  గంగులు  తన  చతలన    కతతన  ఆమ 
మడక  ఆనంచ   'అరచవంట   చంపసత'   అన 
బదరంచ,  ఆమను  సథంభనక   కటట  పడసడ. 

అటుపైన  గపలనక   అద  గత  పటటంద.  వళుు 
ఇదదరూ ఇక నరు మదపకండ  కటటసక, వళును 
వదల ఇనపపటట ఉనన  గదలక వళుడ గజదంగ. 

ఇదంత  గమనసుతననై,  కత  చలుక. 

మటలడ చలుక కతత మలలగ  అననద "మతరమ, 

చూశవగ!?  దంగ  ఆ  గదలక  వళుడ!  ననున 
కటటన తరడ బగన పడవ ఉననద- తందరగ ర, 

దంగ   దూరన  గద  తలుపక  గడయ   వసయ!" 

అన.  ఒకక  ఉదుటున   ముందుక  దూకన  కత 
తకణం  గద తలుపలు మూస, గడయ వససంద. 

జరుగుతుననద  చూసన   గపలం, 

కమకలు  నళుు  వళుబటటరు.  కత  వళు  వళు 
కటుల  వపపసంద.  అంత  పరు  మసన  గజదంగను 
పటటంచనందుక  పలసులు   వళును   ఎంతగన 
మచుచకననరు.  పదద బహమతన ఇచచరు. 

"చూశవ,  ఈ  మమూలు  జంతువలు 
మనక  ఎంత  సహయం  చశయ,  ఆపదల?" 

అననడ గపలం, కమకత. 

"ననునకమంచండ!  ఇకమద  అనన 
పరణులనూ  గరవసతను-  వటన  తకకవ  చస 
చూడను" అననద కమక తలవంచుకన. 
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బ ు జ జ  ఇ ం ట ల  బ ల  హ న ు మ న  
రచన: అభరం గదవర (5 వ తరగత) శరమత జ.లలత 

బల  హనుమంతుడ  పరగతుతకంటూ 
ఇంటలకళుడ.  అమమ  కసం  చూశడ.  అమమ 
ఎకకడ  కనపంచలదు.  బయటక  వచచ  ఇంట 
చుటుట  పకకల  చూశడ.  బయట  కడ  లదు! 

మళు  ఇంటలక  వళు  పరత  గదలనూ  చూశడ. 

"అమమ, అమమ" అన బగగరగ పలచడ. జవబు 
లదు. 

ముందు గదల తవచ చుటట చుటట ఉంద. ఆ 
మూలన  మనష  ఎతుతన  ఒక  శలపముంద.  అద 
ఇంటలక  కతతగ  వచచనటులంద.  ఇననళూు  లదద. 

ఆఖరక  తను  పదుదన  ఆడకవడనక  బయటక 

వళునపపడ కడ లదు. 

వంటటలక వళు చూశడ. అకకడ అమమ 
వండ  ఉంచన  పండ  వంటలుననయ. 
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నరూరసుతంట  గబుకకన  ఒక  లడడ  నటల 
వసుకననడ. బయట ఏద అలకడ వనపంచంద. 

చంగుమన  గంత  పరటలక  వళుడ.  చటల  ఆకలు 
చననగ  కదలయ.  అటు  వైప  చూశడ.  తన 
సనహతులవర  తనత  దగుడ  మూతలు 
ఆడతుననరు.  ఇద  ఆడకన  సమయమ? 

అమమ ఎకకడంద వతకల. 

తన  సనహతుల  పరుల  పటట  గటటగ  పలచడ. 

అకకడకకడ  ఎవర  కమమల  మద  గంత,  ఆకల 
మటున  దకకవడనక  పరయతనసుతనన  చపపడ 
వనపసతంద  -కన,  ఎవరూ బదులు పలకర? "మ 
అమమన చూశర? ఇంటల లదు. ఎకకడక వళుంద 
తలదు!"  అన  బగగరగ  అరచడ.  ఇంకంచం 
అలకడ తపప సమధనం లదు. 

ఇంతల  "హనుమంతూ!"  అన  ముందు 
గదలంచ  ఎవర  పలచనటలనపంచంద.  అమమ 
గంతుల  ఉంద.  పరగతుతక  వళు  చూసత  అమమ 
లదు. కన తవచ పరచ ఉంద. గడల మద తగలు 
అలంకరంచ  ఉననయ.  చూరు  నుంచ 
వళుడతూ  సూరుయడల  కళుు  మరుమటుల 
గలుపతూ  గజ  బంత  ఉంద.  తను  సూరుయడన 
పండ  అనుకన  పటుటకబయన  వషయం 
గురుతక  వచచ  మలలగ  నవవకననడ 
హనుమంతుడ.  అనలచతంగ  ఆ  బంతన 
పటుటకవడనక  ఎగరడ.  అద  కసత  పకై  జరగంద. 

ఆశచరయపయడ.  అందుకవడనక  మళు  పకై 
ఎగరడ.  ఇంకసత  పైక  జరగంద  అద.  ఈ  సర 
ఒకక  ఉదుటున  మరుప  వగంత  పైకగర  ఆ  బంత 
పైక  జరగ  లప,  మళుకవత  పటుటకననడ. 

చుటూట చపపటుల, కచ కచలు, కరంతలు, నవవలూ 
వనపడడయ.  తన  సనహతులందరూ  వళుు 
దకనన  చటలనుంచ  ఒకక  సరగ  బయటక 
వచచరు. ఇంతక అమమద? 

కతతగ కనపంచన శలపం వనక నుంచ వచచ 
బుగగ మద ముదుద పటటంద. "ఎపపడ అలలర చసూత 
ననున  కంగరు  పడతుంటవ  గద,  ఇపపడ  న 
వంతు!"  అంద.  అరథం  కనటుట  చూసుతనన 
హనుమంతుడన  దగగర  తసుకన  "ఈ  రజ  న 
పటటనరజర , కనన!" అన ఆశరవదంచంద. 

.
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       ర చ బ డ డ         మ ు గ ం ప  ఏ మ ట? 

రచన : క.సురష, 8 వతరగత, పరకృతబడ. 

అమరపరం  రజవరక   లకలక  ఒక 
వరసురలు  పటటంద.  సుజత  అన  ఆ  పపను 
ఆయన  తన పరణంకంట ఎకకవగ పరమంచడ. 

చల గరబంగ   పంచడ. ఆ పపక మూడళు 
వయసుననపపడ  అనుకకండ  ఒక  దురఘటన 
జరగంద.   ఆమను  ఎతుతకన  పలలలు  కందరు 
దగగరల  ఉనన  అడవక  వళురు,  వన  భజనల 
కసమన-  పలలలందరూ   కలస   ఆడకంటూ 
ఆడకంటూండగ  కరు  మబుబలు  కరముమకన, 

అకసమతుతగ    పదద   వరషం  మదలంైద. 

పలలలందరూ  ఎవరకవళుు  హడవడగ  వనకక 
పరుగతతరు-  సుజత  మతరం  అడవలన 
మగలపయంద! 

మరుపలక,  ఉరుములక  భయపడ,  ఆ 
పప ఏడవటం మదలుపటటంద. అద సమయనక 
గబగబ  పతునన  ఒక  ముసలయన  ఆ   పప 
ఏడపను  వన  అటు  వళు  చూశడ.   అతను 
ఏమంత మంచవడ కదు.  ఎవర డబుబనన పప, 

ఒంటరగ  అల  అడవలఉండటం  చూస,  అతన 
మదడల  ఏవవ  ఆలచనలు  మరసయ:  'ఆ 
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పపను  అడడం  పటుటకన  తను  చల  డబుబలు 
సంపదంచవచుచ!  ఇంతక  ఈ  పప  ఎవర 
కనుకకవల'-  అన  అతను    ఆ  పపత  పరమగ 
మటలడ,  ఆమను   పరుగూరుల  ఉనన  తన 
ఇంటక తసుకళుపయడ.   

"న పరంటమమ" అంట 'సుజత' అన 
చబుతుననద  తపప,  ఆ  పప  ఇంక  వవరలూ 
చపపలకపతుననద.   "మ  అమమ  ఎవరు?"  అన 
అడగత "అమమ" అంటుననద.  "మ ననన ఎవరు?" 

అంట  "ననన  "  అంటుననద!  కనన  రజలవరక 
ముసలవడ  ఆ  పప  తలలదండరలకసం 
వతకడ-  వళువర  తలసత  వళలను  డబుబలు 
అడగచచన  ఆశపడడడ.   రను  రను  అతనక  ఆ 
ఆశ అడగంటంద.  దగగరలఎవర పప పయంద 
అతనక  తలయనలదు,  ఎంతక.   చవరక  అతను 
నరశపడ,  'కనల,  నను  పదదవతుననను.  ఏపన 
చయలక   పతుననను.   ఈ   పపను  రండళుు 

సకత  సర,  అనన  పనులూ  ఈమత 
చయంచచుచ!'  అన  సరుదకననడ.  

ఆలగ అకకడ, రజవరు తన మనుషులన 
అనన  వైపల  పంప  వతకంచరు.   వళుుఅనన 
ఊళూల   వతకరుగన,  ఈ  తత  ఉంటునన 
మమడ  తటను  మతరం  వతకటం  మరచరు! 

ఇక  ఆ  పప  ఎకకడ  దరుకతుంద?  రజవరు, 

రణగరు వచరంత చకక శలయమైపయరు.  

కననళుక  ఆ  తతక   తలసంద,  సుజత 
ఎవర  బడడ.  కన  ఆ  సరక  అతనక   ఆ  పప  అంట 
ఇషటం ఏరపడంద.  తనక పనులు చసపటటందుక, 

ముసలతనంల  తనను  చూసుకనందుక  ఈ 
పప  ఉంట  మలనపంచంద  అతనక.  అందుకన 
అతను  తనక ఇక నజం  తలసన  తలయనటులగ 
ఉండపయడ. 

సుజతకం  తలుసు,  ఇవనన?  అతన  తన 
తత  అనుకననద.   తత  తన  సవరథం  కదద 
సుజతక తండ పటటడ;  పనులనన నరపంచడ. 

పప  కంచం  పదదదయయసరక,  తటల  కసన 
మమడకయలు   అముమకన   రమమన  ఆ పపను 
దగగర  ఊళుక   పంపంచటం  కడ  మదలు 
పటటడ.  ఆ  పపక  అతను  ఎపపడ  చబుతూ 
ఉండవడ-  "ఏ  దకకకైన    ప-  కన    ఉతతర 
దకకక   మతరం   పవదుద"  అన.  ఎందుకంట 
ఉతతర  దకకనన ఉంద మర, రజవర పరగణ!  
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చల సంవతసరల పటు  తత మట 
జవదటలదు,  సుజత  కయలమమందుక 
ఎపపడ  వళున  మూడ  దకకలక  వళుతండద. 

అయత ఒక రజన    మూడ  దకకలలనూ ఎంత 
తరగన  ఆమ  తటటల  ఉనన    కయలు   అముమడ 
పలదు.  "ఈ  కయలన   ఇంటక  తసుకన  పత 
తత   తడతడ,  ఎలగ?"  అన  వచరం  వసంద 
ఆమక. "సర, ఎలగైత అలగ కన, అటువైపక 
వళు చూసతను" అన  ఉతతరం  దకకక  పయంద. 

అకకడ   రణగరు    సుజతను  చూడగన 
ముచచటపడంద.  ఆమను   వళు  ఇంటక   పలచ 
కయలు   తసుకంటూ  "పప,  మ 
అమమనననలు  ఎవరు?"  అన   అడగంద- "నక 
ఒక పప ఉండదమమ, సరగగ న అంత ఉంటుంద ఆ 
పప  ఇపపడ!"  అన  చబుతుంట  ఆమ  కళుల 

నళుు  తరగయ.  "నువవ  ఇవళు  మతబట 
ఉండపరదూ,  రప   తరగ  వళుదవ"  అంట, 

సుజత 'సర' అన అకకడ ఉండపయంద. 

చకట పడడ  సుజత ఇంటక రకపయసరక, 

ముసలయన కంగరు పడ,  అందరన అడగడ. 

చవరక అతనక సుజత ఉతతరం దకకక వళుందన 
తలసంద- వంటన అటువైపక బయలుదర వళు. 
తలలవర  సరక   అమరపరం  చరుకననడతను. 

అంతలన మదదపైనుండ అతనన చూసంద, సుజత 
తతను  కడ  లనక  రమమన  పలచంద.   తత 
ససమర  రనననడగన,  చవరక  రజగర 
మనుషులు  అతనన  బలవంతం  చససరక  లపలక 
రక  తపపలదు.  రజవరన,  రణగరన, 

సుజతనూ  చూడగన  'వళుక  అంత 
తలసపయనటులంద'  అనుకననడతను. 

వంటన   రజవర  కళుమదపడ  నజం 
ఒపపసుకననడ.   

జమందరు  గరు  మదట   ఒకంత 
నరఘంతపయరు-  ఆపైన  అతను  చసన  పనన 
తలచుకన  ఆయనక    వపరతమైన  కపం 
వచచంద. 

ఇపపడ  మర  చపపండ-  ముసలవడక 
ఆయన   ఏమ శక వధంచల?
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క ం ద ల ు  - ఉ డ త  స న హ ం  
రచన : C.జయత, 6,వతరగత, బసనపలల. 

ఒక   అడవల   కందలు,  ఉడత   మంచ 
మతురలు.  కనన   రజల   తరువత   అవ   రండ 
ఎందుకన,  బగ  గడవ   పడ,  వడ  పయయ. 

ఉడతక  ఇక  అకకడ  ఉండటం  కడ  ఇషటం 
కలదు.  అద  ఆ  అడవన    వడచ    వళులన 
నరణయంచుకననద.  పరకక అడవకన  బయలు దర 
వళలంద.  ఆ  కరతత    అడవలన    ఉండపవలన 
నరణయంచుకననద.  

అటల  అద ఆ అడవల  తరుగుతూ   ఉండగ 
ఒక  ఎలుక   కనపంచంద.  ఎలుక   "ఇంతక 
ఎవరమమ,  నువవ?  ఎందుక,  ఇకకడక 

వచచవ?"  అన  అడగంద.  ఉడతక  దు:ఖం 
తనునకచచంద.   అద    భరున    ఏడసూత   తన 
కథను    వవరంచంద.  కందలు  తనను  ఎల 
మసం  చసంద  చపపంద.  ఎలుక  దనన  ఓదరచ, 

"ఏడవక!   ఇవలట  నుండ    మనం  ఇదదరం 
సనహతులం!  ఒకరకకరం  సహయం 
చసుకందం,  సంతషంగ  ఉందం"  అన 
చపపంద.  అందుక  ఉడతకడ     చల సంతష 
పడంద. 

ఇక  అకకడ,  ఉడతత  పటలడన  కందలు 
కపంగ   ఒక   గుహ  పరకకగ   వళుతంట,  దనక 
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సంహం,  ఏనుగు   ఎదురు   వచచయ.  "ఏమట 
మతరమ,  సంగత?  ఎందుక,  అల  ఉననవ?" 

అన  అడగయవ, కందలును. కందలు  జరగన 
వషయనన   వవరంచంద.  వటక  ఉడత  తనను 
ఎనననన  మటలననద   చపపంద. "మర   ఆ  అకకడ 
ఉడతను   కకకడ   చంపయయక   పయవ?" 

అననయ   ఆ  రండ.  "సర,  ఇపపటకైన 
ఏముంద?    పద,  మమూ  వసతం.   ముగుగరం 
కలస   దన  సంగత   చపపదం!"  అననయ. 

కందలు  కంచం  వనుకడగు 
వసంద."ఎందుకల,  అద  ఎట  వళు   పయ 
ఉంటుంద!"  అన   అద   అనన  మగలన  రండ 
వనలదు.   అల  ఆ   మూడ  కలస 
బయలుదరయ- ఉడతను చంపసందుక. . 

తర  అకకడక    వళల   చూసత   ఉడత 
కనబడలదు.  అవ  మూడ  కలస   అకకడ  ఉనన 
చమను   అడగయ  "ఉడత  ఎటు  వళుంద 
చూశవ?" అన. "ఏడచకంటూ  ఆ రండ అడవ 
వైప  వళుటం  చూశను" అననదద.  

ఆ  అడవ  అననటక  కతత!   అయన,  ఉడత 
మద  కపం  కదద  "కనల!  ఆ    అడవలక   వళు 
పటుటకందం,  దనన  ఎలగైన 
చంపయయలసంద!"  అన  కందలు,  సంహం, 

ఏనుగు అటువైపక నడవసగయ. 

ఇక  అకకడ,  ఎలుక   ఉడత   అడవల 

తరుగుతూ   ఒక   వంతనను  చరుకననయ. 

అంతల  వటక   ఒక   వంత  శబదం   వనబడంద. 

"అదం  శబదమ!"  అన   అవ  రండ  మలలగ   ఒక 
చటుట   చటున   దగ   చూశయ.  అకకడక 
వటగడ-  వంతన   కరంద   పలుడ   పదరథలు 
సమకరుచకంటూ  కనబడడడ!  వడ  తనల 
తన  మటలడకంటూ   గటటగ  "హం..ఈ  రజ 
నక  మంచ  రజ.  ఇవళు  చల   జంతువలు 
దరుకత.ై  న  అదృషటం  బగుంట  ఒక  ఏనుగు 
కడ  దరకవచుచ!"  అనుకంటుననడ. 

అంతల   వంతనక  అటువైపనుండ   అకకడక 
కందలు,  సంహం,  ఏనుగు  నడచ  వసూత 
కనబడడయ. 

"చూశవ  మతరమ?  కందలు  ననున 
చంపలన  వటన  వంటబటుటకన  వసుతననద!  వటక 
తగన  శసత   జరగలసంద.  చూడ,  ఇపపడ  అవ 
వంతన  మదక  రగన  వటగడ   వంతనను 
పలచసతడ!"  అననద  ఎలుక,  ఉడతత. 

ఉడతమతరం  ఇక  ఉండబటటలకపయంద: "ఆగు 
మతరమ!  ఇకకడక    రవదుద!  వంతన  ఎకకకండ! 

వనకకపండ!  కరంద  వటగడ  ఉననడ!"  అన 
గటటగ  అరచంద.  ఆ అరుపలు వనగన కందలు, 

సంహం,  ఏనుగు  గబుకకన  వనకక  పరుగతతయ. 

అంతలన   వటగడ   పరలుడ,పదరథనన 
పలచశడ.  ఆ పరలుడక  వంతన  అంత  కపప
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కలపయంద.  

కందలు, సంహం, ఏనుగు  "అమమయయ ! 
ఎంత  పరమదం   తపపంద!  ఈ  ఉడత  సయం 
చయయకపత  మనం  కడ  ఈ  వంతనతబటు 

కలపయ  ఉండవళుం.  ఇంత   మంచ 
మతురడన,  మనం   చంపలను  కననద?"  అన 
సగుగపడడయ. 

సంహం,  ఏనుగు,  కందలలక  ఏమ 
కలదన  గమనంచన  వంటన  వటగడ 
అకకడనుండ  ఉడయంచడ.   అవ  మూడ 
తలలు  వంచుకన   ఎలుక,  ఉడతల   దగగరక  వళు 
కమపణ  కరయ.  మంచమనసు  గల  ఉడత, 

ఎలుక  వటన  కమంచ   అకకన  చరుచకననయ. 

అపపట   నుండ   కందలు  ,  సంహం,  ఏనుగు, 

ఎలుక, ఉడతల సనహం కలకలం వరధలలంద!

న పపలం ద ుక? జ క
 ఒక అతను హటల క వచచ, సరవరుత:

అతను: వడగ ఏముననయ అంటడ.

సరవరు : ఇడలలు సర.

అతను :ఇంక వడగ ఏముననయ.

సరవరు :  వడలు.

అతను :  ఇంక వడగ ఏముననయ.

సరవరు :  కపం వచచ వడ వడగ నపపలు ఉననయ సర.

అతను : అవ తయప అంటడ.

(సరవరు నజంగన తసతడ)

(అతను  బడ కలుచకన  తరగుతూ పతడ) వశవనథ, పరకృత బడ.
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మ ర ట డ  బ ధ య త  
రచన : హమంత కమర , 8 వతరగత, Z.P.H.S.వంకటం పలల. 

ఒక    ఊరల   ఒక   తలల  ,  తండర  ,  కడక 
ఉండవళుు  .  వళుక  గరరలు  ,  ఎదుదలు,  బండ  , 
బవ,  తట   ఉండటవ.  ఒక  రజ   వళల   నననక 
పకక   ఊరల   కంచం   పన  పడంద.  ఆయన 
అపపడ   కడకను  పలచ   "నయన!  నక 
పరకక   ఊరల   కంచం    పన   ఉంద.   నను 
వళుతననను;  ఈ  రజ   నువవ   బడక    పకండ 
గరరలు  తలుకప;   మళు   నను   తందరగ 
వచచసతను  -  కదద   సప  పయర  నయన 
దయచస!"అన  చపతడ. 

వడ 'సర' అంట, అపపడ  వళు   అమమ  ఆ 
పలలవడక    పసలుల   వయంచ   ఇచచ    గరరలలక 
పంపంచంద. 

ఆ  పలలవడ   గరరలను   ఒక   చటుట  కందక 
తల, తను  ఒక  గుండ మద  కరచన  ఆ పసలుల 
తనటం  మదలుపటటడ.  "కరమ..,  కరమ.." 

అన   నములుతుననడ  పసలన-   గరరలు   కడ 
అలగ   నములుతుననయ   తుమమకయలన.  అద 
వనగన  ఆ  పలలవడక  కపం  వచచసంద-  "ఆఁ, 

ఎంత  పగరు!  నను   ఎటల  తంట   మరూ  అల 
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తంటర?!  ననున  ఎగతళ  చయటం  తపప  మక 
వర పనమ లద?" అన   చలుకకడవలత  గరరలను 
అననంటన  నరకశడ.  

వళు  ననన  వచచ అదంత చూస నతత నరూ 
బదుకననడ-  "ఎందుకర,  ఇటల   చశవ? 

నక  ఏమనన  తననద అరగలద, ఈ పన  చశవ? 

గరరలనన  పగటుటకన  ఇంక  ఎటలర  బరతకద? 

ఇకమద  నువవ   ఎకకడక   పనకకరలదు.   ఇంట 
దగగర   ఉండ!"   అన  బగ  తటటడ. 

అపపటనుండ  వడక  ఒకకడక   ఏ  పన  చపపటం 
మనుకననరు వళుు. 

ఇల  ఉండగ,  ఒకరజన   ఆ  పలలవడన 
ఒకకడన    ఇంట  దగగర  వదల  ,  బవ  దగగరక 
వళురు  వళు  అమమనననలు.  వడ  కలసగ 
కంచంసప  పడకందమనుకననడ.  వళు 
ఇంటక, పకక  ఇంటక  మధయ  ఖళ సథలం ఉంద.  ఆ 
సథలంల   మంచం  వసుకన  పడకననడ. 

అంతల   పకక   ఇంట   నుండ  ఒక  ఎలుక 
బయటక వచచంద- వడ పడకన దనన చూసూత- 
"నువవ మయంటలక ర, న పన చబుతను!" అన 
బదరంచడ  దనన,   అంతలన  అద  పరుగతత 
వళు ఇంటలక  దూరంద!  

అపపడ   ఆ  పలలవడ  "ఆఁ!  ఎంత   ధరైయం 
నక!?  నను  ఇకకడ  ఉండగన     మ  ఇంటల 
దూరతవ?"  అన  అరుసూత  దన  వంట  పడడడ. 

ఇలలంత  గలంచైన  సర,  ఆ  ఎలుకను  పటుటకన 
చంపలనుకననడ.  కన  ఎటు  పయంద, 

ఏమ-  ఎంత  వతకన  ఆ  ఎలుక  మతరం 
కనబడలదు.   వడక  చల  కపం  వచచంద. 

"ననున  ఎటల  బయటక  రపపంచల 
నకతలుసు-"  అన,  ఒక   అగగపటటను   తసుకచచ 
తమ  ఇంటక  తన నపప అంటంచడ. 

ఆ  సమయనక  గల  బగ  వసూతండటంత 
పకక  వళు  ఇలులకడ  అంటుకననద.  వధలన 
జనలంత  అరుసూత  ఆ  మంటలన  ఆపటనక 
వశవపరయతనం  చసుతంట  వడ  మతరం   భయపడ, 

ముడచుకన పడకండపతడ. సంగత తలస 
హడవడగ  పరుగతుతకచచరు   వళల  అమమ-ననన. 
ఆసరక  ఇలలంత  బగన  కల  బూడదైంద. 

"ఎందుకైందర   ఇటలగ?  నువవమైన  చశవ?" 

అన అడగత  "నన అంటంచను- లకపత పకకంట 
వళు  ఎలుక  మనంటలక  ఎందుకట,  వచచద?" 

అననడ  వడ.  తలల  తండర  నతత  నరూ 
కటుటకననరు.   తండర  "వడన  ఇంటలంచ 
పంపంచదదం"  అననడ,  గన  తలల  ఒపపకలదు. 

"మరకక  అవకశం  ఇచచ  చూదదం"  అన  నచచ 
చపపంద. 

తరువత  కనన  రజలక  ఎపపటలగన 
తలల,  తండర   ఇంటల  అననం  వండపటట,  చనుక 
వళురు. పన చసూత ఉంట మధయహనం అయయంద. 
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మూడ  ముదదలు   అననం  తసుకరమమన  కబురు 
పంపరు కడకక.  అపపడ  ఆ పలలవడ  బువవ 
తసుకన,  ఎదుదల  బండ   కటుటకన   బయలు 
దరడ. 

ఆ బండ బగ పతద. అద నడసుతంట 
"కర..,కర.."  అన   శబదం  వసుతననద.  పలలవడ 
కంచం సపటక గన ఆ శబదనన గమనంచలదు.  ఆ 
తరవత  "పపం!  ఈ  బండక    చల    ఆకలగ 
వననద-  అందుకన  కర..కర  అన 
మతుతకంటుననద" అన  బండ  చకరం  ఇరుసుల 
ఒక   ముదదను   వస  నడపకంటూ  పయడ. 

కంచం  సప  ఊరుకనన  బండ,  మళు 
"కర..కర.."మనటం  మదలు  పటటంద.  "ఇంక 
ఆకల  అవతుననటులంద"  అన   మర  ముదద  కడ 
వశడ   పలలవడ. కంచం సప ఊరక ఉందగన, 

బండ    మళు  "కర..కర..కర"  మనటం  మదలు 
పటటంద.  

"పపం   ఈ  బండక   దహం 
అవతుననటులంద.  నళుు  కవలమ!"  అనుకన, 

పశువలన  వపప,  బండన   చరువలక    తశడ 
పలలవడ. "దపపకతరక బండ వనకక వసుతందల" 

అన  వడ   పశువలతబటు  ఒక  చటుట  కరంద 
కరుచననడ.  

అంతల ఆ చటుట మద వడకక  చకకన పటట 
కనబడంద.  దనన   పటుటకందమనుకననడ 
వడ.   కన  చతల  పశువల  ముకతరళుు 
ఉననవయ!  మరలగ?  అందుకన  వటన 
పటుటకన  చటటకకటం  మదలు  పటటడ  వడ. 

కరందనునన  పశువలు  పైక  ఎల  వసతయ?  అవ 
వడన వనకక లగటం మదలు పటటయ.  వడక 
కపం  వచచ  మరంత  గటటగ  లగడ  తరళును. 

చవరక  ఆ  పనుగులటల  తరళుు  కసత 
తగపయయ;   పశువలూ  పరపయయ; 

బండ కసత చరువ పలైంద. 

ఇక  తటుటకలకపయడ,  వళు   ననన. 
"నువవ  ముందు  ఈ  ఇలుల  వదల  పటట  ప! 

సంతగ  ఏమైన  సంపదంచంత  వరక  ఇంటక 
రక!  బధయత  తలయన  వడ  పదదవడటల 
అవతడ?"  అన  వడన  ఇంటలంచ   బయటక 
పంపంచశడ. 

వడ  పరరథన  అయయక,పలలవడ  దగులుగ 
ఏడసూత  పతూంట  పడబడడ  గుడ  ఒకట 
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కనబడంద.  ఆ  గుడల  వగరహం  ముందు  చతులు 
కటుటకన  నలబడ  ఉననడ-  ఒక  దంగ.   వడ 
భకతత కళుు మూసుకన దవతక చబుతుననడ- 

"తలల!  న  దయవలలన  నక  పరతరజ    నక 
డబుబలు  ,  నగలు,  బంగరం   ,  వండ  అనన 
దరుకతుననయ" అన. 

పలలవడ   ఆ దంగ  దగగరక   వళు, "అనన! 
మ అమమ-ననన ననున  ఇంటలంచ  పంపంచసరు. 

నక  ఇపపడ  తనందుక  కడ  ఏమ  లదు. 

నను  కడ   నతన   ఉంటూ   అవ  ఇవ   చస 
పడతను-  నక  కడపనండ  అననం  పటుట, 
చలు"  అన  పరధయపడడడ.  దంగ  కంచం  సప 
ఆలచంచడ-  'తనతబటు  ఒక  పలలవడన 
ఉంచుకంట అనుకలంగ ఉంటుందగద' అన, 

సరనననడ.  ఇక ఆ పలలవడ దంగత  కలస ఒక 
ఇంటల దంగతనం చసందుక  పయడ. 

దంగ   తనక  కవలసన  బంగరంకసమూ, 

డబుబలకసమూ  వతుకకంటూంట,  పలలవడ 
'తనక పనకచచవ ఏముననయ'  అననటుల అటూ 
ఇటూ  చూడసగడ.   అంతల  అతన  చూప 
గడక  తగలంచన  తపపటమద  పడంద.  దంగను 
అడగడ- "అనన,  అనన,  ఇద   చల  బగుంద. 

దనన  వయంచన?"  అన.   "నకమ  పనలద? 

ఊరుక" అన కసరడ వడ.  దంత  పలలవడక 
కపం  వచచంద.   "ననన   కసరుతవ,  నపన 
చబుతను  చూడ"  అన  వడ  వళు 
తపపటనందుకన,  ఢమఢమలడంచడ. 

ఇంకముంద?  ఇంటలవళుు,  బయటవళూు 
అందరూ   లచ,  దంగ  తరుకనలపల  వడన 
పటుటకన  కటటస,  గదల  పడశరు.   ఆ  తరవత 
పలసులు  రవటమూ,  దంగను   పటుటక 
పవటమూ,  వడన  పటటంచన  పలలవడక  అనక 
బహమతులవవటమూ జరగపయయ. 

ఆలగ  వడన  గురుతపటటన  వళువర  ఆ 
కబురు  వళు అమమనననలక చరవశరు. 'వడ 
ఏమైనడ'  అన  కలవరపడతునన  తలల  పరుగున 
వచచ, వడన వంటబటుటకళుంద-  "ఇపపడ ఇనన 
బహమతులు  వచచయ  గద  నయన,  ఇకమద 
నైన  బధయతగ ఉండ!" అన చబుతూ. 
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స ం హ ం త  య ు ద ధ ం
య గ క థ ల ు-1 

రచన: E.యగశవర రడడ, VII Rose, అరవంద హైసూకలు, కంచనపలల, వజయవడ-77 

అనగనగ  ఒక  రజయం.   ఆ  రజయం  పరు 
వషుణపరం. అకకడ రజ వరభదర.  అద రజయంల 
ఒక  జలైు  ఉంద.  తను  ఓడంచన  రజలను 
చంపకండ  అకకడక  తసుకన  వచచ  అందుల 
బంధంచవడ ఆయన.

కంత  కలనక  ఆ  రజయంల  సైనయధపత 
పదవ  ఖళ  అయయంద.   తను  ఓడంచన 
రజలలనుండ   ఒక  శకతవంతమైన  రజను 
తసుకన,  తన  సైనయధపతగ 

చరుచకవలనుకననడ  వరభదర.  కన 
'సైనయధపత'  అంట  మమూలు  కదు-  అతడ 
యుదధంల  ముందుండ  సైనయనన  నడపంచలస 
ఉంటుంద.  కబటట   "సంహంత యుదధం  ఎవరైత 
చసతర-  వరక  ఆ  పదవ  అపపగంచల"  అన  రజ 
అనుకననడ. 

అయత  ఆ  జలైుల  ఎవరూ  దనక 
ఒపపకలదు.  అందరన  అడగగ,  చటటచవరక  ఒక 
రజ ఒపపకననడ.  ఆ రజ పరు వషుణ.  వరభదర 
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రజ వషుణ నరణయనన మచుచకననడ. తరువత 
రజన   యుదధం జరగలన నరణయంచడ.  

ఆలగ  మగత  రజలంత   వషుణ  దగగరక 
వచచ  "ఒరయ,  నక  పచచ  పటటనటుట  ఉంద. 

సంహనన  చూసత  చలు-  ఎవరకైన  వణుక 
పటుటకసుతంద.  నువవ  దనత  యుదధం  చస 
సంగత  అటుంచు-  అసలు   దనన  చూశక 
పరణలత  ఉంటవ  లద"  అన   వషుణను 
నరశపరచరు.   వషుణ  వళల  మటలు 
పటటంచుకకండ  నశశబదంగ  కరచన  వంటూ 
ఉననడ.  

తరువత  రజన  యుదధం 
పరరంభంచముందు   రజ  వరభదర   "వషూణ! 
సంహంత యుదధంచయటనక నక ఏ ఆయుధం 
కవల కరుక" అన అడగడ.  

వషుణ  నవవ  'నక  ఒక  నలుప  రంగు  గుడడ 
కవల'  అన  అడగడ.   రజ  ముందు  కంచం 
ఆశచరయపయడ గన, వంటన  "సర" అన వషుణక 
ఒక పదద-  నలుప రంగు గుడడను  ఇచచడ.  

యుదధం  మదలయయంద.   సంహనన 

యుదధరంగంలనక  దంపరు.   వషుణ  తన  నలుప 
గుడడత  యుదధభూమలనక  దగడ.   సంహనక 
చల ఆకలగ ఉంద.  బను  తరచన వంటన అద 
వషుణవైప పరుగతతటం మదలుపటటంద.  దనన తన 
దగగరక  రనచచ,  వషుణ  తన  చతల  ఉనన  నలుప 
రంగు  గుడడను  దన  కళుపైన  పడటుల  గరటు 
వశడ.  మరుకణంల   దనపైకకక,  ఆ  గుడడను 
దన కళుక గటటగ కటటశడ! 

పపం  సంహనక  ఏమ  కనపంచలదు-  ఒకక 
కణంల   దన  పరపంచం  మతతం  చకటైపయంద! 

ఇక  అద  అటూ  ఇటూ  ఎంత  వగంగ 
పరుగుతసందంట,  అటు  పయన,  ఇటు 
పయన  అద  ఆ  యుదధరంగప   గడలక 
గుదుదకంద.   పపం!  దన  తలంత    రకతంత 
తడసపయంద.  చవరక   వషుణక   దనమద  జల 
వస,  మలలగ   దన  కళుపైనుండ   నలుప  గుడడను 
వపపస, రకతం వచచన చట కటటడ.  

సంహంత  యుదధం  చసన   వషుణన  తన 
సైనయధపతగ సవకరంచడ  రజ. 

కబటట  ధరైయం ఉంట ఏదైన సధంచవచుచ. 

మర ు గ గద?! జ క
పషంట :  న ఆరగయం బగైనటలగద, డకటరు గరూ? 

డకటరు : ఓఁ.. మ బగ మరుగైందందండ, పయన  సర బ.ప 130 అయత, ఈ సర 180 

అయయంద!
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ట ం గ ర  బ ు ల ల య య  
కదద  కదద  మరుపలత   రషమంతట  వనబడతూంటుంద,  ఈ  కథ.  బుడడడ  తన  శకతన  మంచ  పనులక  
ఉపయగంచక,  వనశననక  ఉపయగంచటం  వలల  ఏం  జరగంద  చపప  ఈ  కధ,అనంతపరం  జలల  
మండలకంల, మకసం- 

సకరణ, కథనం: ఎన. సయ కమర , 8 వతరగత,  Z.P.H.S.వంకటం పలల, అనంతపరం జలల.

ఒక  ఊరల   బుడమకయంత   బుడడడ   ఉననడంట.   వనక   గురగంజంత   పడలం.   వళుక 
పటటగసంత  జననతట.   ఆ జననతటల  చకకన పంటంట.  కన ఎపపడ  చూసన   ఆ జననతటన 
గువవలు  తనసుతండవంట.  

ఒక  రజ  బగ  వన వసుతంద.  ఆ రజ  సంతక  పయనవళుంత  తడసపయ  వసుతంటరు. 

కన బుడడడ మతరం తడవలదు.  ఎందుకంట వడ తన బటటలన వపపస  మరవబండ  కంద  పటటంటడ. 

తనూ ఆ బండకంద దూరంటడ. వన  నలచపయన  తరువత   బటటలు  వసుకననడ. 

అపపడ  దవంట దసపప  వసుతననడ.  దసపప  బుడమకయంత  బుడడన  చూస, "మమంత 
ననపయనము,  వడమ   ననపలదు"  అన   బుడమకయంత   బుడడన   తక   పతడ.  దసపప 
బుడమకయంత   బుడడన  తక  పయ,  "ఏమనన   నువవ   తడసందలదు?  ఆ  రసం  నక  చపప" 
అంటడ.  
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బుడమకయంత   బుడడడ  "నకక   మంతరం   వచుచ"  అంటడ.   "ఆ  మంతరం    ఏద   నక 
చపపనన" అంటడ దసపప. 

"అలగ  చపపతను, మర నువవ కడ  నకక  మంతరం  చపప" అంటడ బుడడడ.  

" 'నజనన  తటల  గువవలనన  టంగరబులలయయ ' అను- న తటల ఉండ   గువవలనన  చనపతయ" 

అన ఒక మంతరం చపపడ దసపప. "మర   న  మంతరం చపప" అననడ.  

"వన  వచచనపపడ  బటటలు  వపపస  మరవ బండకంద  దూరుక" అన  చపతడ బుడడడ.  

"ఓస అంతన,  న  మంతరం!" అన దవంట పతడ దసపప. 
అపపడ   బుడమకయంత   బుడడడ   సంతషపడ  పయస,  "నజనన   తటల   గువవలనన 

'టంగరబులలయయ'"  అంటడ.  అపపడ  గువవలనన  చనపతయ.  బుడడడ వటననటన ఒక  గంపల 
వసుకన  ఇంటకళు, గురగంజంత  పండలంన పలచ  మసలలు  రుబబమంటడ. 

ఆమ  మసలు  రుబబ , చరు 
చసంట,  చల  బగ 
"గుమగుమ"వచచంటంద.  ఇంక 
ఆగలక,  ఆమ   గబగబ   అందులన 
ముకకలనన    తనస, ఏమ ఎరగనటుల 
ఊరక  కచనంటంద.   అంతల 
వడవచచ  బువవ  పటటమంటడ. 

అపపడ   ఆమ   ఒటట  'పలుసు-

పలుసు 'పసుతంద. 

"ముకకలవ?" అంట  "నను  నళలక  పత  రడడర పలల  వచచ  తనపయంద" అన చపపతుంద.  

బుడడడక  కపం  వచచ  "రడడర  పలల   'టంగరబులలయయ  '  "  అంటన   రడడర  పలల  కసత 
చనపయంటంద. 

మళు పయ  గువవలు  పటుటకన  వసతడ వడ.  ఈసర కడ  ఆమ  తనస, "కకక తనంద" అన 
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అపదధం  చపతంద- అపపడ  బుడమకయంత  బుడడడక సంగత అరథమై- "న పండలం  'టంగరబులలయయ' " 
అంటడ. వంటన వన  పండలం కసత  చనపయంద. 

ఇపపడంక వనక వంట ఎవరు 
చస  పటటల?  అందకన  వడ  ఒక 
పండలలక   పయ,  వనక 
ఇషటమచచనటుల   రకరకల 
తండపదరథలు   తన,   వంటన 
"పండలలలందరు   'టంగరబులలయయ'" 
అననడ.   వంటన  పండలలలందరూ 
చనపయరు. 

పండలకడక-పండల కతురు 
వన  దగగరక  పరుగతత 
కటటబయరు.  వంటన వడ "పండలకతురు, పండలకడక  'టంగరబులలయయ' "  అననడ- అదంట 
వళుు కడ  చనపయరు. 

అపపడ   బుడమకయంత   బుడడనక  కడపల  వపరతంగనపప  వచచంటంద.  ఇంక 
చూసుకనవళుు ఎవవరూ లరన బధగ కడ ఉంటంద. చవరక వడ  కల కల  బండ  మద  పడకన 
"న కడప 'టంగరబులలయయ' " అంటడ- అంత!  వడ కడ చనపతడ.
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న క త ర  క మ ర     
కథనం: V.P.ఆనస , ఉపధయయురలు, టంబకట బడ, చననకతతపలల. 

అనగనగ  ఒక  ఊరు.  ఆ  ఊర   పరు  ఇరటట. 
ఇరటటల  ఒక   ఇంటల  ముగుగరు  పద   అకకచలలళుు 
నవససుతండవళుు.   బటటలు   నసూత,  నూలు 
వడకతూ  జవనం గడపతుండవళుల వళుు. 

ఒక  రజ   ముగుగరూ   బటటలు    నసూత   ఆ 
సంగత-  ఈ  సంగత  మటలడకంటుండగ, 

పళు  ముచచట  వచచంద,  చరచలక.   అపపడ 
వళలల   పదదమ  "రస"  అననద,   "రజ   దగగర 
వంట  చస   వడన    పళు   చసుకంట   ఎంత 
బగుంటుంద!  ఎపపడ  ఎంచకక    మంచ 
మంచ  వంటలు   తనవచుచ!" అన. 

రండ  ఆమ  'సుచ'  తన  మనసుల  మట 
చపపంద: "రజ   దగగర   బటటలు   కటట  దరజన   పళు 
చసుకంట  ఇంక  బగుంటుంద.  ఎంచకక  కతత 
కతత    రకల   మడలుసల   బటటలు   కటట 
వసుకవచుచ!" అన.  

అపపడ     మూడ   ఆమ    'సమ'   అననద 
కలలల  తలపతూ-   "నను  గనక  రజన   పళు 
చసుకంట   నక  ఇదదరు   పలలలు  పడతరు-  ఒక 
బబు  ,  ఒక పప! బబు  చతల  యపల  పండ 
ఉంటుంద. పప   నుదుట  మద   నకతరం  గురుతత 
ఒక  బటుట   వంటుంద" అన.  ఈ ముచచట   వన 
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అకక లదదరూ  గటటగ నవవరు. 

ఆ  దశప  రజగరు  తనక  వలైనపపడలల 
మరువషంల  తరగ  పరజల  కషట  సుఖలను 
కనుకకంటూ  ఉండవడ.   సరగగ   ఈ  అకక 
చలలళుు    మటలడకన  సమయనక   రజగరు 
అటువైప  వచచ,   వళల  మటలు   వననడ. 

తలలవరగన  ఆయన   భటులన   పంపంచడ: 

పదదమ  'రస'క  వంటమనషన  ఇచచ పళు చశడ. 

రండ   అమమయ  'సుచ'క   దరజన   ఇచచ   పళు 
చశడ.   మూడ   ఆమ   'సమ'ను  తను   పళు 
చసుకననడ.  

కననళుక  అకక  చలలళుల  ముగుగరూ 
గరభవతులయయరు.  రజగరు  భరయ  'సమ'ను 
చల  పరమగ  చూసుకంటుననరు.   ఇపపడ 
అకకలదదరక  తమ  చలల  'సమ' అంట  చల  కపం 
పటుటకననద.  'ఏద   ఒక  వధంగ ఆమను  అకకడ 
నుండ   తరమయల'  అనుకననరు.   భరయ 
కనుప    సమయం  దగగర  పడతుననద-  అంతలన 
రజగరక  చల దూరపరయణం  ఒకట చయలస 
వచచంద.  అకకలదదరూ   చల   సంతషంచరు- 

తమ  దుషటపధకలను  అమలు  పరచందుక   'ఇద 
తగన  సమయం' అనుకననరు. 

అంతలన సమక కనుపైంద.  ఇదదరు కవల 
పలలలు-  ఒక  బబు,  ఒక  పప-  పటటరు  ఆమక. 

సమ   చపపనటుటగన,  పలలవడ  చతల   ఆపల 

ఉంద. పపక  నుదుట మద నకతరం  ఉంద! 

అకకలదదరూ   కడబలుకకననరు-   ఆ 
పసకందులన తసుకళల  అడవల  వదలస    వచచరు. 

ఆ  పలలల   సథనంల    రండ   కకకపలలలన    తచచ 
పడకబటటరు.  

మురపంగ తన బడడలన చూసుకనందుక 
వచచన  రజ  గరు  ఖంగుతననరు-   "న  బడడలన 
ఏం  చశవ  చపప!"  అన  ఆయన   సమను  ఎంత 
అడగన   సమ  ఏమ   బదులవవలకపయంద- 
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దంత  ఆయనక  వపరతమైన   కపం  వచచంద. 

తకణమ  ఆమను  బందన  చస  కరగరంల 
పటటంచరు. 

ఇక అకకడ,  అడవల  పడసన పసకందులు 
ఆకలక  ఏడవసగరు.   ఆ  పరంతంల  ఉనన   వన 
దవత   వళలను  చూస  జలపడ,  తనత   తసుకళు 
పంచుకననద.   కలం  ఎవవరకసమూ  ఆగదు 
కద, కదద సంవతసరలు గడచసరక వళుు  కంచం 
పదదవళుయయరు. 

 రజభవననక  దగగరలన   అడవల  ఒక  పదద 
ఇలుల  నరమంచంద వనదవత.  ఆ ఇంటల   పలలలదదరక 
కవలసన  సమనలనన    తచచ  పటటంద.  తనక 
వలైనపపడలల  వచచ  ఆ  పలలలత  ఆటలడకన 
పతుండద.  పలలలదదరూ   అడవల   తరుగుతూ, 

జంతువలత   ఆడకంటూ  చల   సంతషంగ 
జవంచసగరు.   

అయత  వళుుండద   రజభవననక  దగగర 
కద,  ఒక  రజన    సమ  అకకలదదరూ   చూశరు 
వళలన.   నకతరకమర  నుదుటమద  బటుటను 
చూడగన  ఆమ  ఎవర  తలసపయంద  వళలక. 

'వదలంచుకననం  గద'  అన  ఇననళూు 
నశచంతగ  ఉననరు   వళుల-  ఇపపడ   భయం 
వయసగంద.  'ఎలగైన  వళలదదరన 
చంపయలసంద' అనుకననరు. 

ఇదదరూ  కలస,  ఒక  రజన-  అనన  లన 

సమయం  చూసుకన  వచచరు   నకతర   కమర 
దగగరక.   "  మ  ఇలుల  చల  బగుందమమ!   మ 
అమమ  వనదవత  ఎంత  చకకగ  కటటపటటంద,  దనన! 
అయత   దనల  ఉండలసనవ  ఇంకరండ 
ఉననయ-  పరవహంచ   నళుల,  మటలడ   పక-  ఆ 
రండ  కడ   వంట   మ  ఇలుల  ఎంత 
బగుంటుంద!" అననరు.   

'పరవహంచ  నళుల,  మటలడ  పక'  అనగన 
నకతర  కమరక    ఉతసహం  వచచంద:   "ఇవనన 
ఎకకడ ఉంటయ?" అన అడగంద వళలన. 

"అయయ! మ అమమ వనదవత తలచుకంట 
ఏద  సధయం  కదు?   న   అననను  పంపసత 
తసుకవసతడ  .  ఇదక  పన?"  అననరు  వళుు 
నవవతూ.    మనసుల  మతరం  "వటకసం 
వళునవళువవరూ  తరగరలదు-  అటల  వడ  పడ 
కడ  వరగడతుంద.   ఆ  తరవత  ఈ   పలల  పన 
పటటచుచ సులభంగ " అనుకననరు.   

అనన  రగన  నకతర  కమర   వడక 
ఎదురువళు,  తన  కరకను  వలలడంచంద. 

పరవహంచ  నళలను,  మటలడ  పకన  తచచపటటమన 
బరతమలంద.    'సరల,  దనదముంద,  తవరల 
తచచ పడతను చూడ!'  అన  చపప  ఆ పలలవడ 
ముందుగ    పరవహంచ   నట   కసం 
బయలుదరడ. 

అయత  పరవహంచ  నళలను  తచుచకవటం 
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ఎటల?  అవ  ఏ  గననలనూ  పటటవ  గద?  వటన 
వతుకతూ పయన పలలవడక  అడవల  ఒక చట 
వంత  అరుపలు,  మూలుగులు,  ఏడపలు 
వనబడడయ.  వడ వళు చూస సరక, అకకడ  ఒక 
కండచలువ,  కనన  పక  పలలలన   గటటగ  చుటుటకన, 

మరంగబతుననద!   పలలవడక   ఆ  పక  పలలలన 
చూడగన  జల  వసంద.   వడ  పరుగతుతకన 
పయ,   తన   కతతత   కండచలువను  గటటగ 
పడచడ.   ఆ  దబబత  కండచలువ  పక  పలలలన 
వదలస,  వడన  చుటుటకననద.  అయన   వడ 
భయపడక,  తన  చతులు  దనక  అందకండ 
పరహరం  చశడ;  చవరక  దనన 
తుదముటటంచడ. 

వడ  కపడన  ఆ  పక  పలలలు 
గండభరుండలు!   తమ  పలలలన 
కపడనందుకగను  అవ  వడక  పరతుయపకరం 

చసతమననయ.   పరవహంచ  నటకసం 
వతుకతునననన   వడ చపపగన  "అయయ! అవ 
నకందుక  నయన?  అవననమటలడ  పకదగగర, 

రకసుల  సంరకణల  ఉంటయ.   మమూలు- 

వళలక  అందవ  కవ  అవ-  మమట  వన  వనకక 
తరగ వళుు"  అననయ. 

కన  ఆ  పలలవడ  పటటన  పటుట  వడవలదు. 

పరవహంచ  నళుల,  మటలడ  పక  రండ  ఒకచటన 
ఉననయన  తలస  వడ  ఇంక  సంతషపడడడ- 

'ఇపపడ  తను  రండంటన  ఒకసర 
సంపదంచవచుచ!'  చవరక  గండభరుండలు 
"సర,  న  యషటం.   ననున  అకకడక  తసుకళుటం 
వరక  మం  చయగలం-  అటుపైన  నద  బధయత" 

అన,  వడన  తమ  వప  మద  ఎకకంచుకన, 

కండలు  ,  గుటటలు,  సముదరలు,నదులు   అనన 
దట  పయ,  చవరక  వడన  ఒక  దవపంల 
వదలయ.   "నక  కవలసనవ  ఉండద  ఇకకడ. 

జగరతత.   పరమదలనుండ  ఎల 
తపపంచుకంటవ  ఏమ-  న  పన  అయయక 
మమమలన  తలుచుకంట  చలు-  మం  వచచ  ననున 
వనకక తసుకళతం" అన చపపయ. 

అటల వళున అనన  ఎంతక  తరగ  రలదు! 

చల  రజలైంద-   చవరక  నకతరకమరక 
అనుమనం  వచచంద-  అనన  ఏద   పరమదంల 
ఇరుకకన  ఉండచచన.   ఆమ  ఇక 
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ఆగలకపయంద-   అననకసం  బయలు  దర 
వళలంద.  వళలను సకన  వనదవతను కలుసుకన, 

సంగత  అంత  వవరంచంద-  వనదవత  కంతసప 
వన,  దవయదృషటత చూసంద- "అయయ! న అనన ఆ 
పక  మయల  పడ  అకకడ  శలగ  మర  పడ 
ఉననడ.   నువవ  వళుు.  మధయల 
గండభరుండల సయం తసుక.  రకసులు  లన 
సమయం  చూసుకన  తలవగ  పకన 
పటుటకచుచక.   ఆ  పక  ఈక  తగలత  అకకడ 
శలలననటక   పరణలు  లచ  రగలవ.  అయత  ఒక 
సంగత గురుతంచుక-  ఆ మయ  పక  ఏమ  చపపన 
నువవ  నమమక-  తరగ  ఏమ  మటలడక!"  అన 
దవంచ పంపంద. 

సర   అన,  నకతరకమర  ముందుక 
సగంద.  మధయల  గండభరుండ  పకలను 
వడకన,  వట  సయంత   మటలడ  పక  ఉండ 
దవపనన  చరుకననద.   అకకడ  చల  మంద 
రకసులు   కపల  కసుతనన  కట  కనబడంద 
ఆమక.   వనదవతను  పరరథంచుకన,  ఆమ 
ధరైయంగ  ఆ  రకసుల  ముందునుండ 
నడచుకంటూ  కటలక  వళుంద.   రకసులు 
ఆమను  అడడకనందుక  ఎంత  పరయతనంచన 
లభం లకపయంద. 

లపలక  వళు   చూస  సరక,   మటలడ   పక 
కనబడంద-  కటల  సవచఛగ  తరుగుతూ.   ఈ 

పపను  చూడగన  అద  మనషలగన  ఇకలసూత 
"నువవందుక  వచచవ  ఇకకడక?  మ   అమమ    జ ై
లుల  ఉంద . జైలల  పటటంద  మ ననన  రజ-  ఇవనన 
చసంద   మ  పదదమమల!"  అన  పడంద.   పపక 
చల  కపం  వచచంద-  కన   వనదవత  చపపంద 
కద,  "మటలడక"  అన?  -అందుకన  ఆ  పప 
పటటక  ఏమ  బదులవవకండ   ముందుక 
పరుగతతంద. కణంల  ఆ  పకన పటుటకన, అద ఇక 
నరు తరవకండ ఒక పటట వససంద. 

అటుపైన ఆ పక  ఈకను ఒకదనన   తసుకన 
అకకడ  ఉనన  బండలక    తగలంచంద.  వంటన 
అకకడ బండలనన మనుషులుగ మరపయరు! 

బయట  కపల  కసుతనన  రకసులంతకడ, 

తమను  కమమన  మయజలం  వడపయనటుల, 
తకణం  మయమైపయరు.   నకతరకమర 
వళలందరక   మటలడవదదన  సైగ  చస,  అందరన 
వంట బటుటకన  తరగ తమ అడవక చరుకననద.  

అపపడ   వనదవత  మటలడ  పక  బంధలన 
వడపంచ, దన దుషటశకతలననటన నరూమలంచంద. 
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అటుపైన  ఆమ   దనన  బుజజగసూత  "న  శకతలన 
చడకసం కక అందరక మలు చసందుక వడ" 

అన  చపపంద.  

మంచగ మరన పక  అందుక అంగకరంచ, 

నకతర  కమరత  "పప!  మ  తండర  మహరజ. 

మ  పదదమమలను  నమమ,  మమమలన  చంపన  నరనన 
మప,   మ  అమమను  జైలల  పటటడ.    నక  లన 
పన  పరలభనన  కలపంచ,  ననున  వతక  సకత 
మఅననను  చంపలన  పరయతనంచంద  కడ  మ 
పదదమమల.   మనందరం  కలస  వళదం;  మకసం 

అకకడ మ అమమ కలవరంచన రజ లదు" అననద. 

పలలలన  చూడగన  గురుత  పటటరు  రజగరు. 

చయయన  నరనక  ఇనన  సంవతసరలుగ  జైలుశక 
అనుభవంచన   రణ   దగగరక  వళల   కమపణ 
కరరు. ఇంత చడ పన చసనందుకగను  "రస, 

సుచ" లను పటుటకందమన చూసత వళుు ఆ సరక 
ఎకకడకతపపంచుకననరు! 

అటుపైన అందరూ సంతషంగ జవంచరు.

సన  మయ! జక

సూకలల సర పన చపపరు.  ఒక పలలవడ  పన చస ఉండడ.  అపపడ-

సర : ఎందుక ర నవ వరక్ చయలదు?

పలలవడ : నలుగురక  నచచనద నకసల నచచదుర  (అన  పట పడతడ)

సర: (చంపక ఒకట కడతడ)

పలలవడ : అబబన  తయయన దబబ (అన  పట పడతడ)

సర : నక  ఇటల కదరదు- హడ మసటర దగగరక  ర!

పలలవడ : వసత నవనుక- ఏదనై కదనక (అన పడతడ)

( హడ మసటర దగగర )
హడ మసటర : (ఆ పలలవనన  కటట)  వడన చకట గదల పటటండ!

పలలవడ : (చకట గదల) మసక మసక చకటల మలల తట వనకల (అన పడతడ)

 ( ఆ గదల చల గటటగ పడతూ ఉంట  ఉపధయయులు వనలక  వకల తరుసతరు. పలలవడ 
బయటక వచచ )
పలలవడ : తలలరందయ మమ మమ!

( ఆ పలలవడ అలలర భరంచలక T.C ఇచచ  పంపసతరు. )

పలలవడ : ( అందరత ) వళుతునన వళుతునన మనంగ వళుతునన వళులన  లకనన మనంగ 
వళుతునన  (అన పడతూ వళుపతడ)
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‘అ ద  న న ై త న…?’ 

రచన:శరమత ఆదలక, నందయల, కరూనలు జలల. 

నవనపరం ఉననత పఠశల మైదనం- 

ఫట బల మయచ జరుగుతంద. 

రండ  జటూల  హరహరగ 
ఆడతుననయ. 

పరకకలు ఊపర బగబటట చూసుతననరు. 

అంతల  ఓ  జటుటలన  ఆటగడ  గలు 
చశడ.  ఆవరణంత  చపపటులత  మరుమగ 
పయంద. 

“వవ!  అదుభతమైన  గలు  కదూ!  ఆట 
మదలయయక  పవగంటక  చసడ!” 

మచుచకలుగ అననడ ఆనంద! 

“ఓస! ఇద గపపన? అద ననైతన!? రండ 
నముషలల  గలు  చసవడన!”  గపపగ  అననడ 
రమష! 

వళుదదరూ  తమమద  తరగత  చదువ 
తుననరు.  రమష మటలు  వన  ఆనంద  త పటు 
వళు  కలసమటుల  కడ  ముఖముఖలు 
చూసుకననరు. 

 ~~~~~~~~ 

ఆదవరం  ఉదయం.  నరష  మరకట  క 
బయలు  దరడ.  అమమకరలు  తచచ  పటటమంద 
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మర!  వగంగ  వళుతనన  నరషక  రమష 
ఎదురయయడ. 

“హయ  నరష!  మరనంగ  షక  వళదం, 

వసతవ?” అననడ. 

“లదు  ర!  అమమ  మరకట  కళు  రమమంద. 

కరలు  కనుకకన  ఇంటకళు  సరక  గంటననర 
పడతుంద. టమై చలదు  నరష చపపడ” . 

“గంటననరందుక  ర!  అద  ననైతన? 

అరగంటల పరత చసతను  తలగరసడ రమష” ! 

~~~~~~ 

సయంతరం  సూకల  అయపయక 
అందరూ ఇళుక బయలు దరరు. 

“ఒరయ!  ననన  మ  బబయ  ఊర  నుండ 
వచచడ.  ఇంజనరంగ  చదువతుననడ. 

మననన  పత  బైక  మూలన  పటటసం  చూడ! 

అద తుపపకక ఉంద.  దనన ఏ పరుటక పరుట  వపప, 
శుభరం చస, పయన పరుటలనన వస రపర చసడ. 

మతతం  ఒకకపటల  చససడ  తలుస? 

ఇపపడద  కతత  బైకల  ఉంద!”  సంతషంగ 
చపపడ రమణ. 

“ఓస!  అద  గపపన!?  అద  ననైతన!  ఒకక 
గంటల  బగు  చయగలను  ఠకకన  అననడ”  
రమష. 

చుటూట  ఉనన  పలలలందరక  వళుు  మండ 

పయంద.  అందరూ  కలస  రమష  క  గటటగ  బుదద 
చపపలను కననరు. 

ఓ పదరజల తరవత వళుందరక సంకరంత 
సలవలచచయ.  పరకక  ఊర  దవలయం  దగగర 
జరగ జతరక కలస మటుల  అందరూ కలస వళురు. 

మఠయ అంగళుు, దుసుతల దుకణలూ, 

బమమల  కటూల  జయంట  వల… ,  రంగుల 
రటనలూ  ఒకట  హడవడ  ఎటు  చూసన… …  
జనమ!  కలటలు,  డపప  డనుసలూ,  తపపట 
గుళుు,  చకకభజనలు!  భల  హషరుగ  ఉంద 
పలలలక. 

తచుచకనన  డబుబలత ఇషటమైనవ తననరు, 

నచచనవ కననరు. చరుక రసలు జరురకననరు. 

రంగుల  రటనలకక  గరురన  తరగరు.  నవవలూ 
కరంతలత హషరుగ జతరంత తరగసరు. 

సయంతరనక  అంత  తరుగు  పరయణ 
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మయయరు.  గమనంచుకంట  తమ  గుంపల 
రమష   కనబడలదు.  జతరల  ఎపపడ  తమ 
నుండ  వరుపడపయడన  మగలన  వళుక 
అరధమైంద.  కంగరుగ  అంతట  వదకరు. 

అంతమంద జనంల,  హడవడల,  ఎవరకవరన? 

ఎకకడ  రమష  కనబడలదు.  వళున  వళున 
అడగరు. ఎవరూ ఆచూక చపపలదు. 

చవరక మైకల పరకటనలచచ చటుక వళు, 
రమష  పరూ  ఊరూ  వవరలు  చపప,  పరకటన 
ఇపపంచరు.  ఎంత  సప  ఎదురు  చూసన,  చకట 
పడంద గన, రమష జడలదు. 

ఇక  చసద  లక  ఆనంద,  నరష,  కరతక 
తదతరులంత,  తమ  ఊరక  బయలు  దరరు. 

అపపటక  బగ  చకట  పడటంత  ఆటలు  కడ 
లవ.  అయన  పదమందమ  ఉననం‘ ,  ఆరు 
కలమటరల కద  అనుకన’ , కబురుల చపపకంటూ 
నడవ సగరు. 

అలలంత  దూరంల  రమష  రడ  పరకకన 
పడపయ  కనపంచడ.  సృపహల  లడ. 

మతురలందరూ  ఆందళన  పడ,  రమష  ముఖం 
మద  నళుు  చలల,  సద  తరచరు.  కళుు  తరచన 
రమష మంచనళుు తగ కసత సథమత పడడడ. 

“ఏమైందర?  ఎకకడ  కళువ?”  అందరూ 
ఒకసర కంగరుగ అడగరు. 

“ముందు  ఇళు  కళదం.  రప  తరగగ 

మటలడకవచుచ  అననడ  ఆనంద” .  రమష  క 
తన చతలన తనుబండర లచచడ. పళుచచడ 
నరష.  అవ  తన  కసత  తరుకననడ  రమష  . 
వగంగ నడచ ఇళుు చరరంత! 

మరనడ  రమషక  ఏమైందన  మళు 
అడగరు. 

“అద కదుర!  మనం జయంట  వల దగక 
చూసుకంట,  మరంత  కనబడలదు.  మమమలన 
వదుకతూ మర వైప వళునటులననను. ఎంత సప 
వదకన  ఎవరూ  కనబడలదు.  హడవడల 
చూసుకంట  న  జబుల  డబుబలు  లవ.  ఎంత 
ఏడపచచంద!  ఆకల  వసంద.  ఏమైన 
తందమంట  జబుల  రూపయ  కడ  లదు. 

ఆటక  కడ  డబుబలలక,  నడచుకంటూ  మన 
ఊరక బయలు దరను. 

వసుతంట  దరల  చపపటం  ఆపడ…”  
రమష. భయంత అతడ వళుు వణుకతంద. 

“ఏమైందర!  భయం  లదు  చపప  అననరు”  
మతురలు. 

“దరల  దంగ  ఎదురయయడ.  కతత 
చూపంచ  జబుల  డబుబలనన  ఇవవ  అననడ“ ” . 

న  జబుల  డబుబలలవన  చబత  నమమలదు- 

సరకద,  “అబదధలడతవ?  బురర  బదదలు 
కడత  అంటూ  చయయతతడ” .  భయంత 
చమటలు పసయ. వదలయయమన దండం పటట. 
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గుడలరమడ-  అంత  గురుతంద!  కళుు  తరచ 
చూసత  ఎదురుగ  మరుననరు.  మర  రకపత 
ననమై  పయవడన  ఇపపటక  భయంత”  
వణుకతూ అననడ రమష! 

“అదంటర!  అకకడననద  నువవ  కద- 

‘అద  ననైతన,  ఏదైన  చసయయ  గలను!’ 

అంటవగ!?   ఒకక  మమూలు   దంగ 
ఎదురయయసరక,  భయపడ  సృపహ  తపప 
పడపయవ?”  రమషన  నశతంగ  చూసూత 
అననడ ఆనంద! 

బకకముఖం వసడ రమష! 

“అవనర!  'అద  ననైతన-'  అంటూ 
ఎవరనైన ఎగతళ చసవడవ కద!  ఆ పరసథతులల 
ఏం  చయయల  ఒకక  ఐడయ  కడ  రలద?” 

నరష అననడ. 

“ఆలచసత  ఎనన  మరగలు  లవ?  మైక 
దగగరకళు  'మమమలన వచచ కలుసుక'మమన  పరకటన 

ఇపపంచవచుచ;  మన  ఊర  వళుు  ఇంక 
చలమంద   వచచ  ఉంటరు  కద,  జతరక? 

వళువరైన  కనపసతరమనన  వతక,  న  పరసథత 
చపప,  డబుబ  అపప  తసుకవచుచ,  సయం  అడగ 
వచుచ!” రమణ అననడ. 

“అంత కదుర! మన ఊర వళుు కందరు, 

జతరల  అంగళుు  పటటరు.  వళు  దగగరక  వళు, 
వషయం  చపప,  సయం  అడగలసంద  కద!” 

మహష అననడ. 

“ఆ  ఆలచనలవ  రలదుర?”  బలగ 
చూసూత అననడ రమష. 

“పన!  ఒంటరగ  గకండ,  నలుగురత 
కలస  మన  ఊరక  బయలు  దరలసంద!” 

మందలసుతననటులగ అననడ శరకంత. 

“సర  ఇవవ  కదు-  ‘అద  ననైతన!’ 

అనుకంటూ  దంగన… -  సనమ  హర  మదర- 

ఈడచ ఒకకట తననలసంద!” అననడ ఆనంద. 

ఒకకసరగ అందరూ ఘలులన నవవరు. 

రమష  సగుగ  పడడడ.  “సర  ర!  ఇపపడ 
నక  అరధమైంద.  ఏపనైన  చయయటం  కషటం- 

మటలు  రువవడం  చల  తలక.  అద 
గరహంచకండ అందరన తకకవ చస మటలడను. 

ఇక  నుండ  అల  పరవరతంచను  అననడ”  
నజయతగ. 



  46 కతతపలల  పతరక-ఫబరవర 2011  

“శభష!  తపప  తలుసుకవటం, 

సరదదుదకన పరయతనం చయయటం మంచ లకణం. 

పరపటు  మనవ  సహజం  అననడ  దంగ” ! 

హఠతుతగ దంగ పరతయకమయయ సరక రమష బతతర 
పయడ. 

అతడ  అయమయం  చూస  అందరూ 
మరసర నవవరు. 

రమణ,  రమష  భుజం  మద  చయయస  సర“  
ర!  నక  వసతవం  తలయ  జపపలన,  మమంత 
కలస   మ  బబయ  చత  దంగ  వషం 
వయంచము. ఎవరైన ఏదైన పన చసుతంట ఓస‘ ! 

అదంత?’  అనటం  తలక.  సవయంగ  మనం 
చసనపపడ వసతవం తలస వసుతంద.  అందుక అల 
చసం.  అంత  గన,  ననున  నపపంచలన  కదు. 

మదట  నువవ  తపపపయనందుక  కంగరు 
పడడం.  తరవత  మైకల  పరకటన  ఇపపంచం. 

నువవ రలదు. ‘సర  అన న కసం వదుకతుంట’ , 

నువవ  అపపటక  మన  ఊర  దరపటట  కనపంచవ. 

అపపడ ఈ ఐడయ వచచంద. బబయ దంగల 
నటంచ  ననున  కసప  కంగరు  పటటడ. 

అంత!”అన వవరంచడ రమణ. 

“ధయంకయ  బబయ.  నజంగ  మరు  న 
కళుు  తరపంచరు  మనసూూరతగ  అననడ”  
రమష. 

తరవతపపడ  రమష  అద  ననైతన“ !” 

అనలదు.  అతడల  వచచన  మరుపక  అందరూ 
ఎంత సంతషంచరు. 

ఎ వర  ప ల ు? జ కల ు 
తలల: (కపంగ) బంగరం లంట పలుర, ఊరక  పలల పలు చశవ!

కడక : అవ గద పలు కదమమ,  పలల పలు  కవగ?!. 

డగ కకక!

రము : ఒరయ, సము వళు యంటల  ఉండ కకకంట నక చల భయంర!

రవ : నకమ వళుకకకంట భయం, నకమ వళు డగ అంట భయం!

సకరణ: వశవనథ, పరకృతబడ.
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ఏ న ు గ ు  క ష ట ల ు
మూల కథనం: పరతప అగరవల  ,     తలుగు అనుసరణ: నరయణ

అనగ  అనగ  ఒక  ఊరు  ఉండద.   ఊరు 
చుటూట అడవ. అడవల చల ఏనుగులు ఉండవ. 

ఎండకలం,  అడవల  ఒక  ఏనుగుక  మత  సరగగ 
దరకలదు.   పపం  బగ  ఆకల  అయనటులంద, 

ఊళుక  జరబడంద-  ఏమైన  తనందుక 
దరుకతుందమనన.  అయత అటల తనందుక 
ఏదైన  దరకలపగన,  ఒక  తయయన  సువసన 
దన  ముకకపటలను  ఘటుగ  తక,  దన 
నరు ఊరంచంద.  

ఏనుగు  ఆ  వసనను  పటుటకన 
నడచుకంటూ  పయంద.   ఊళు  మగత 
ఇళుక  కంచం  దూరంగ,  ఎడంగ  ఉనన  పర 
గుడశ  ఒకట  దన  ముకకను  ఆకరషంచంద. 

సువసన ఆ గుడశ లంచ వసుతననద. గుడస కడ 
ఏమంత  గటటగ  లదు.  గడకనన  రంధరం  లంచ 
తలను  లపలక  దూరచ  చూసంద  ఏనుగు. 

తండనన   గుడస  లపలకంట  జనప,  వసన 
ఎకకడనుండ వసుతననద కనుకకననద.  
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ఆ  పకలన  ఒకడ   దంగతనంగ   నటు 
సరయ  తయరు  చసుతంటడ.   గుడసల 
మూలగ  ఉంచన  కండలన  సరయ  వసన, 

ఏనుగును   ఆకరషంచంద!   అటల  ఆ  ఏనుగు 
బయటనుంచ  తన తండనన  కండలక  ముంచ, 

ఒకక దబబక కండను పరతగ ఖళ చసంద.

అటల  కడపనండ  నటు  సరయ 
తగటంత  దన  దహం  తరంద-  ఇపపడ  దనక 
రండంతలు ఆకల మదలైంద.  

నజనక  ఖళ  కడపత,  తందర 
తందరగ  సరయ తరగటం పరమదం. అంత పదద 
ఏనుగూ  ఆ  నటు   సరయ  దబబక 
తటుటకలకపయంద.  కడప నండ సరయన 
పటుటకన,  అద  అటల  అటల  తూలుకంటూ 
నడచపయంద.  ఒక  కలమటరు  కడ  పకన, 

సరయ దబబక  నలమద బరున పడపయంద. 

పడపయన  మరుకణం  అద  సృపహ  తపపంద,  ఇక 
కదలక మదలక అలగ పడ ఉండపయంద.

తలలవరసరక,  చనపయన  ఏనుగు 
గురంచన  వరత   గరమంల  దవనలంల 
వయపంచంద.   ఏనుగు  మృతక  కరణమైన 
దంగసర  తయరదరుడ   తన  సమనలనన 
ఎతుతకన  నశశబదంగ  పరరయయడ.   మగలన 
గరమసుతలందరూ   చచచపయన  ఏనుగు  చుటూట 
గుమగూడ,  ఆ   ఏనుగు  ఎవర  సథలంలనైత  చచచ 

పడ  ఉననద  ఆ  రతైును   ఓదరచందుక 
పరయతనంచసగరు:  ఎందుకంట,  ఏదైన  అడవ 
జంతువ ఒకవళ దనంతట అద న పలంలక వచచ 
చచచపయన సర, 'దనన నువవ చంపలదు'  అన 
నరూపంచుకన  బధయత  నద-  న  నరదషతవనన 
నరూపంచుకనంత  వరక  నువవ  దషవ!  అటవ 
శఖ  అధకరులు,  పలసులు  ననున   వధంచుక 
తంటరు!   ఈ  సందరభంల   మతరం 
గరమసుతలందరూ  కలస   తరమనంచుకననరు- 

రైతు  అమయకడ-  తమలఒకడ-  అతనన 
పరభుతవ  అధకరులక  అపపగంచ  ఊరుకన  పరశన 
లదు.

అటవ శఖ అధకర తన అనుచరులను 
వంట  బటుటకన  సంఘటన  సథలక  వచచడ. 

పరసథతన  మతతం  సమకంచడ.   గరమసుతలత 
వవరంగ  చరచంచడ.   చవరక  అతను 
అననడ-"నను  ఈ  రతైు  మద  ఏ  కసూ  పటటను. 

ఏలంట  వచరణ  లకండ  ఇతనన 
వడచపటటసతను".   చల  దయగల  అధకర 
అననమట-  అయత  ఒక  షరతు- 

గరమసుతలందరూ   ఆయనత  ఒక  ఒపపందనక 
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రవలసఉంటుంద: 

ఆ  అధకర  ఈ  ఏనుగు  మృతన  'సహజ 
మృత'గ  ధృవకరసతడ-  ఆ  ఏనుగు  శరరనన 
పడచ  పటటందుక  గను  గరమసుతలు  పదద  గయయ 
తవవల.   అల  గయయ  తరవవనందుక  గను   ఆ 
అధకర  వళుక  వయయ  రూపయలు  ఇసతడ- 

కన   అసలు  కటుక  ఏంటంట-  ఏనుగు  శవనన 
పడచపటటముందుగ  దన  దంతలు  రండంటన 
అతను  తససుకంటడ-  ఈ  రకంగ  అందరక 
లభమ! ఎలగుంద?

గరమసుతలందరూ  ఒపపకననరు.  

అయత  ఇదంత  అయయసరక 
సూరయసతమయం  అయపవచచంద.   అటవ 
శఖధకర  దయగలవడ;  మట  మద 
నలబడవడ  కడను-  తను  ఇసతననన 
వయయరూపయలూ  ఆయన  గరమసుతలక 
ఇచచశడ.  ఏనుగు  దంతలు  దబబతనకండ 
కసందుక కంత సమగర అవసరం  ఉంద- ఆయన 
ఆ  సమనుల  తసుకన  మరునడ  ఉదయమ 
వసతనననడ.   ఆయన  వచచసరక  గరమసుతలు 
తమవంతు  పన  పరతచస  ఉండల.   ఆయన 
రగన,  ఏనుగు  దంతలు  తసయయగన  ఏనుగు 
శరరనన పడచపటటయయచుచ.

గరమసుతలంత  ఆసరక  బగ 
అలసపయరు.   తమక  వచచన  వయయ 

రూపయలతమంచ  పరట  చసుకందమన 
నరణయంచుకననరు  అందరూ.   పటలు, 

సరయ,  నటయలత  రతరంత  పదద  హంగమ 
జరగంద.  తలలవరు జమున, ఇంక నదర కళలతట 
గరమసుతలంత పరలు, పకసులు, తటటలు, తళుల 
తసుకన,  తము  గుంత  తవవవలసన  పరదశనక 
బయలుదర వళురు.

ఆలగ మన ఏనుగుక తలవచచంద.  అద 
ఇంతసప  పడ  ఉననద  సరయ  మతుతలన!  ఆ 
సంగత  తలక,  అద  చచచపయందనుకననరు 
అందరూ! అద మలలగ కదల, తన తల ఎతత, కళుు 
నలుగూ  జడంచ,  బరువైన  తన  శరరనన  రండ 
మూడ  సరుల  వరుచుకన,  తూలుతూన  లచ 
నలబడడద.  ఇంక  మసక  మసక  గన,  మతుతగన 
ఉంద  అద-  తలవదలంచ  చూససరక-  జనలు 
దన  దగగరక  వసుతండటం  కనబడంద! 

అకసమతుతగ దన మతుత మతతం వదలపయంద! 

ఒకకసర  బగగరగ  అరచ,  వళుమదక 
దూకతుననటుల  ఒకక  గంతు  గంతందద. 

నదరకళుత  జగుతూ  వసుతనన  గరమసుతలు 
ఒకకదబబక  కకవకలయయరు.   ఏనుగు  ఉనన 
దకకను  వదల  మగలన  అనన  దకకలల  దనన 
వదలకండ  పరుగులు  పటటరు.  అందరూ 
పరపయరన,  తనక  ఇక  పరమదం  లదన  అరథం 
అయయక ఏనుగు మరసర బగగరగ అరచ, వనకక 
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తరగ   అడవలక  వళుపయంద-  తన  పరశంత 
జవతనన కనసగంచుకనందుక.

"చచచపయన  ఏనుగు  తరగ  ఎల  లచ 
నలబడంద?"   ధరైయం  కడగటుటకన  మళు 
ఒకచట  సమవశమైన  గరమసుతలక   ఈ  సంగత 
అరథమయయందుక   చల  సప  పటటంద.   ఆలగ 
అటవ  శఖధకర  గరు  వచచశరు-  తన 
సమనలనన  వంటబటుటకన.  గరమసుతలు  ఆయన 
చుటూట  చర,  తమక  అరథమైన  'సరయ  తరగ 

పడపయన  ఏనుగు'  కథను  ఆయనక 
వవరంచసరక,  ఏనుగు  దంతలత   తన  పంట 
పండందనుకన  ఆయన  నరమంచుకనన  ఆశల 
సధం  మతతం  కపపకలంద.   ఇపపడయనక 
తన వయయరూపయలు వనకక వసత చలు!

గరమసుతలు  నవవరు-  "మం  కడ  మ 
వయయ  రూపయలన   తగశం  సర!"  అననరు, 

ఆఫసరు గరక ధనయవదలు చపప ఇకలసూత.

వృత త  సమసయ! జ కలు
డకటరుగరు రడయల చబుతుననరు:  వృతత పరంగ వచచ ఆరగయ సమసయలు అనకం 
ఉంటయ- ఉదహరణక,  టవ యంకరలక ఒళుు వంకరుల తరగపవటం.. ఇద చల సహజం.  

దనక మందులు వళు వళు వృతుతలలన వతుకకవల. ..

టచర : గప! పరయవరణనక  వతవరణనక తడ ఏమటర?

గప: కరణం  తలయదు కన  రంటంక  రణలుననయ సర.

సకరణ:బ.పవన

సు వసన  న ళ ు ు!
 హటల ల-

కసటమర : నళల  గలసు కంపకడతంద  చూడ!

సపలయర : రపట  నుండ   సంట  పస యసతను  గన  టపప   ఘనంగ  ఇవవండ సర!

సకరణ: జయ దురగ 
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క ర చ వ ల , ప డ క వ ల? 

మూలం: బుదధసుట పరబులుస తలుగు అనుసరణ:  నరయణ 

జపనలనూ,  చైనలనూ  బహళంగ 
వసతరంచన  బదధ  శఖలల  "జన"  శఖ  ఒకట.  జన 
గురువలు  జవన  వధననన,  తతవక  దృషటన 
మళతం  చస,  "సూటగ"  చూడటనన 
నరపంచవళుు, శషుయలక. 

అనగ  అనగ  చల  రజలకరతం  అలంట 
ఒక  గపప  జన గురువగరు  ఉండవరు.  ఆయన 
"అతయంత  మలకవత  కడన  ధయనం"  ఒకదనన 
సధన  చసుతండవడ-  అంట  ఎపపడ 
మలకవత  ఉండలన  పరయతనంచవడననమట. 

అయత  ఎవరైన  పడకన  నదరపయటపపడ 

"మలకవ"త  ఎటల  ఉంటరు,  ఉండలరు  కద? 

అందుకన,  ఆయన  కరచన  నదరపవటం  సధన 
చశడ.   ఎపపడ  కరచన  ఉండవడ, 

చకలంమకలం  (బసంపటుల)  వసుకన- 

ఎపపడగన  నదరకడ  పయవడ  కదు. 

రజంత  సరయసగ  కరచన  ధయనమ  చసూత 
ఉండవడ.  అటల  చసత  తపప  వముకత  లభంచదన 
నమమవడ మర! 

ఆయనక  బుదధ  చపపలనుకన, 

బధసతుతుడ  సవయంగ  ఆయనక  శషుయడగ 
వచచ  చరడ.   వచచనపపటనుండ  ఆ  శషుయడ 
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వపరతమైన  బదధకనన  పరదరశంచటం 
మదలుపటటడ.    రజ  పరదుదన  పరరథన 
సమయనన సూచంచ గంట మరగన తరవత కడ 
వడ  పడక  దగవడ  కదు.  అరగంట  గడచన 
ఇంక  ముసుగుతనన  పడకన  ఉండవడ. 

గురువగరక  ఈ  సంగత  తలస  చల  కపం 
వచచంద. 

శషుయడన పలపంచ గటటగ కపపడడరు: 

"నువవ  న  శషుయడగ  చరవ  సర-  కన  రజంత 
పడకన  నదరపతూ  ఇంత  బదధకంగ 
ఎందుకంటుననవ?   ఇకకడ  పరవరతన 
నయమవళ ఏం చబుతుననద నక అరథం కలద? 

"గంట  మరగన  తరవతకడ  నదరలవక,  పడక 
దగనవడ  తదుపర  జనమల  పముగ  పటట,  తన 
బదధకనక  తగన  ఫలతనన  అనుభవసతడ"  అన 

అంత సూటగ చపపమ?" అన. 

శషుయడ  జవబచచడ-  "గురువగరూ! 

ఎపపడ  పడకన,  పడకన  ఉంటను  గనక 
వచచ  జనమల  నను  పముగ  పడతనన 
శలవచచరు  తమరు-   మర  తమ  మటమట? 

ఎపపడ  కరచన-కరచన   తమరు  వచచ 
జనమల కపపగ పటటల- అంతగ?" అన. 

గురువగరు  కరందక  వంగ  ఒక  ఇటుకను 
చతులక  తసుకననరు-   ఇంకక  బండత  దనన 
పలష  చయటం  మదలు  పటటరు.   శషుయడ 
కంతసప  చూస  "ఏం  చసుతననరు?"  అన 
అడగడ. 

"ఈ  ఇటుకను  సనపటట  అదదంలగ 
చయలన చూసుతననను- కన ఎంత పలష చసన 
ఈ  బండ  అదదం  అయయటటుల  లదు"  అననరు 
గురువగరు. 

"అవనవను-  బగ చపపరు.  బసంపటుల 
వసుకన  ఎంత  కరుచనన  బుదుధడ   అవవలరు 
ఎవవరునూన"  అన  శషుయడ  అంతరథనం 
అయపయడ. 

ఆ  కణంలన   గురువగర  పరజఞ 
మలుకననదట!
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వ ం క య  త ప ప  
మూలం: పరతప అగరవల, సటరస టు లవ బై. తలుగు అనుసరణ: నరయణ, కతతపలల బృందం. 

ననక  చంద   గరు పండతులు,  ఊళల   ఉనన 
గుడలల   అత  పదద   గుడక   పజర.   ఊరల 
ఆయనకంటూ   అభమనులు   చల   మంద 
ఉండవళుు.  పరతరజ    ఉదయం  ,  సయంతరం 
ఆయన   గుళల  పరవచనలు   చసవడ,   ఆయన 
ధరమక   పరసంగలు   వనందుక   జనలు   పదద 
సంఖయల   హజరయయ   వళుల.  ఆ    పరసంగలక 
ఆయన  భరయ లక  పరత రజ  వచచద  కదు గన, 

అపపడపపడ  వసూతండద. 

ఒకరజ   సయంతరప    సభక   ఆమకడ 
హజరైంద. ఆ రజన  పండతుల   వరు  భగవదగత 

ఆర అధయయం  వవరసుతననరు.  గతల  కృషుణడ 
అరుజనుడక   చబుతుననడ,  'మనసున   ఏకగరం 
చసదటలగ,  దనన   అదుపల   ఉంచుకనదటలగ  ' 
అన.  "మనసున   అదుప   చసుకంట   తపప, 
మనం   నతయ  జవతంల   ఎదురయయ   మమూలు 
పనులన   కడ   చయయలము"  అన,   పండతుల 
వరు   ఏవవ   కలషటమైన   శస   వషయలు 
చపపసగరు. 

చపత  చపత   ఆయన   యథలపంగ 
మమూలు   వషయలు   ముచచటంచటం 
మదలు  పటటరు:   "ఉదహరణక,  వంకయన 
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తసుకండ,   దన   రంగు   ఎల   ఉంటుంద 
చూడండ."  అననరయన.  "ఊదరంగు 
మచచలు-  కన   నలుప   తరగ  !  ఒకకసర   పరత 
నలుప!  చూసత  నజంగన    చల  వగటు పటటంచ 
కయ  అద!  ఇక   దన   రుచ?  వగరు!  దదప 
చదు!  దనన   హందల   'బైంగన'  అంటరు.  దన 
మూలం   'బగుణ'-  'ఎలంట   మంచ  గుణలూ 
లనద'  అన దన అరథం!  నజంగన  ఆయురవదం 
పరకరం   వంకయల   మనషక   హన   చస 
గుణలుననై   గన,  మంచ   గుణం   ఒకకట   లదు. 

వంకయ  పై   పరశధనలు   చస,  దనల   మనక 
హన చసవ  ఏవ లవన  తలత  తపప, నజనక  మనం 
ఎవవరమూ   వంకయను  తనన   కడదు!  ఇవనన 
కదంట  కడను,  వంకయలు  పరమ  ఖరదు! 

చవకగ  దరకన  దరకవ!  ఇక  ఎవరైన  అలంట 
కరగయ  మద   డబుబలు   ఎందుక   వృధ 
చసుకవల?"  అన   ఇద   ధరణల  ఒక   పద 
నముషలు  మటలడరు. 

ఈ  మటలు   వంటునన   లకక    కంగరు 
ఎకకవైంద.  ఆ  రజ   రతర   తనందుకన   ఆమ 
ఇంటల   వంకయకర   చస  పటట   వచచంద   మర! 

అందుకన,  ననక చంద  గర  పరసంగం  పరతయయ 
లగన   ఆవడ   లచ,  నశశబదంగ   బయటపడ, 

నరుగ   ఇంటక   పయంద.   వండ  పటటన 
వంకయ  కరనంత   చతతకపపల   పడశక, 

'తవరగ   అయయ  వంటకం   ఏముంద'  అన 
ఆలచంచ,  ఆమ   వడ  వడ   పసర  గంజ   చస 
పటటంద, హడవడగ.   

ఇక  పండతుల   వరు  పరసంగం   ముగంచ 
ఆకలగ   ఇంటకచచ   చూసత,   తనందుక   గంజ 
తపప  మరమ  లదు!  

"ఇదమట?  'రతర   భజననక   ఇల  గంజ 
ఒకకట  చలు  ' అన  నకవరు  చపపరు?  ఈ రజ 
పరదుదనన   నను  కనన  మంచ  వంకయలు  తచచను 
కద?   వటనైన   వండ   ఉండవచుచన?" 

అననరయన  భరయత. 

"నను  వటన  వండనండ! వంకయ  కర 
చసపటట   వచచను-  మ  పరసంగం   వనందుక! 

అయత   మరు   వంకయ   గురంచ   చపపనవనన 
వననక, 'ఇక   వటన   తనరమ'   అనపంచ,  ఆ 
కరనంత  ఎతత  చతతకపపల  పడసను.  కతతగ 
ఈ  గంజన    వండను   మళల!"   అననదమ, 

సంజయష  ఇచుచకంటూ. 

"అయయ!  ఎంతపన   చశవ!  వనటం 
రకపత  ఇటలగ  ఉంటుంద!  ఉపనయసం  మధయల 
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ఇక   ఏం  చపపల   గురుత  రక,  వంకయ   గురంచ 
మదలు   పటటను.  ఎంత   ఆలచంచన   తరవత 
శలకం  గురుతరలదు  మర-  ఏం   చయయను? 

అందుకన  వంకయ   మద   యుదధనన 
కనసగంచశను!  ఇననళు కపరం తరవతకడ 
ననున  అరథం  చసుకకపత  ఎలగ?  ఉపనయసనన  

నువవ  ఈ  చవలంచ  వన,  ఆ  చవలంచ  
వదలయయల-  నజనక   ఉపనయసలు  
వనవళుంత   చసద  ఆ  పన  కద,  అంతమతరం  
తలద?"  అన  బధ  పడడరు  పండతులవరు- 

చతతకపపలక  అనయయంగ  చరుకనన 
వంకయకరను తలచుకంటూ. 

ఫకస ంగ! జ కల ు
రహత : అదమటర   హలల  పటుటమన  పద మంద   పరకకలు  లరు- మర  
కలయమకసల   ఈ చపపటుల, ఈలలు  మతలు ఎకకడవర?!

వనద : మరం  అవనన.......  బయక గరండ   మూయజక  ల  చపపటుల, ఈలలు   
వరైటగ  ఉంటుందన  మకస్  చశనుర, బగుననై కదూ?

బ ద ద కం  
 టచర: రమూ! " వయద వయడం "  అంట ఏంట  చపప!
రము: ఈ  పరశనక  సమధనం  "రప చబుత" టచర.  

                                                                                     సకరణ: జయ దురగ 
.
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అ మ మ క న న  
గనం: M. జగన సంపరత, M. సయ సంకరుత, (8 వ తరగత), M.శృత- వజయవడ. 

రచన: శర వరణస వంకటరవ, వజయవడ 

అమమ కనన అవనల దైవమవవరు? 

అమమకనన సృషటక మూలమవవరు? 

పలుకలన పశువలైన 
పలువనరుచ 'అమమ' యన 
పలు లన పకలైన పంచనరుచ తమ పలలల- 

గుండలన  కౄరతవం గూడగటుట మృగనక 
సృషటలన సహజమగును మతృతవప మమకరం 
"అమమకనన అవనల" 

ఆటు పటు తగులుచుండ సపతసముదరలకైన 
తరుగుచుండ పరుగుచుండ రవచందురల తజమైన 
ఆదనుండ తరగనద అమమ పరమ ఒకకట  (2) 

"అమమకనన అవనల" 

ఉనననడ లననడ  కననతప ఒకకట 
అయగుయడైన యగుయడైన ఆదరణ ఒకకట 
ఉనన కనులు రండైన పపకకక రపప అమమ (2)   "అమమకనన అవనల" 
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న ం ద మ య  
సకరణ, గనం:  అభయస వదయలయం బలలు, వజయవడ. 

నందమయ గురుడ నందమయ 
ఆనంద దవక నందమయ (2) 

బంజరుల పదలక పంచుతమన చపప 
భూసవములక కటటబటటరయయ (2) 

"నందమయ" 

అననపరణవంట ఆంధరభూమన నడ 
బయయనక కరువ పంచరయ 
"నందమయ" 

బయంకలల డబబంత పదలలకన చపప 
కసక నతతన చయయ పటటరయయ 

"నందమయ" 

కలవలల లభలు పలకలగ హచచంచ 
పదలలపై పనున పంచరయయ 
"నందమయ" 

దశసవక తము దగవచచనమంటూ 
గటు దసరపట పడరయ 
"నందమయ" 

మన వటలత వలుల మంతరదక వచచ 
కచుచటప పరజలక పటటరయ 
"నందమయ"

కతతపలల పతరకలన ఈ పటలన మరు ఇంటరనటల http://kottapalli.in వదద  
ఉచతంగ వనచుచ, ఉచతంగ డనలడ చసుకవచుచ కడను!

http://kottapalli.in/
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వ న న ల  చ న న ల  ప ప ల మ ు  
గనం:  వదయరథ సృజన కటర బలలు , వజయవడ.

వననల చననల పపలము 
కమమన పలుకల చలుకలము 
తయన ముదుదల మూటలము 
తరగన మగడ తరగలము 

"చదువ సంధయలు మ హకక 
మన వకసం మ హకక 
తండబటటలు మ హకక 
దహరగయం మహకక 
అద మ హకక ఇద మ హకక "
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అన పదదలు అంటుంటరు -
ఆందళన చసుతంటరు 
మ హకకల మటమంటరు?    "వననల చననల " 

మల ఝనసలుననరు 
మలరుదరమలుననరు 
మల రయలలుననరు 
మల గంధలుననరు 
మల సుభషులుననరు 
మల జవహరులుననరు 
ఎవరల ఎవరు ఉననర 
మర పదదలు వతకండ            "వననల చననల" 

కరయశూరులు కననమ దసులు 
బల చందురలు బబబల వరులు 
తనజలు శవజలు అపపజలు రజజలు 
వశవకవందురలు వశవశవరయయలు 
వశవమందు  శశవతులు 
వరందరు బలల ఒకనడ 
వరల  అవతం మరునడ             "వననల చననల"
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చ ల ప  ప ర శ న ల ు- అ ల ల ర  జ వ బ ు ల ు  
సకరణ:  శర. వ.వ.యస మూరతగరు, చదమళు, 534002, పశచమగదవర జలల. 
కరూటనుల: 'వదయరథ' కృషణ, వజయవడ.

సమయసూూరతగల ఉలల వయపర ఎవరు? 

"పద కజలు ఉలలపయలు కననవరక ఒక కరచఫ ఉచతం" 

అన పరకటన ఇచచవడ! 

బయంక మయనజర బురర గకకనదపపడ? 

బయంక కనుకకటనక లన కవలన కసటమర అడగనపపడ! 

తలవైన టపకయల వయపరఏమన  పరకటంచడ? 

"రమట  త  పలచ  దపవళ  బంబులు  మ  పరతయకత!" 

అననడ. 

మమకర ఆరటసుట మహం ఎపపడ మడపయంద? 

"కకకను పంచుకందం" అన తన భరయత అంట, 

"మరు ఉండగ అదందుకలండ" అన ఆవడ అననపపడ! 
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"జగననటకం"  అన  సరయల  చూసుతనన  పరకకలు 
నళుపపడ వళుబడతరు? 

టైటలుసల "కథ, సకరన పల, దరశకతవం- 'భగవంతుడ' " 

అన కనబడడపపడ! 

"కట  వదయలు  కటకరక"  సమత  పతదైపయంద.. 

మర కతతదమట? 

"కట వదయలు కట కరక" 

వతవరణశఖ  అధకర  కడకన  మసటరు  హంవరుక 
అడగత ఏమననడ? 

"ఇంటల వతవరణం బగలక, చయయలదు సర" అననడ! 

నదరపతునన హం మనసటర ఉలకకపడ నదరలచదపపడ? 

దవడ  కలల  కనబడ  'నగుడక  సకయరట  పంచు'  అన 
ఆదశంచనపపడ! 
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చ త త! 
నరవహణ: G.లలత, telugu4kids.com 

ఈ బమమను  చూసత   మకమనపసుతననద? 

అబబ! ఏం చతతర బబూ! ఎకకడకకడ చతత  మన దగగరక గద, చరుకనద? ఆ చతతలన కరములు, 

రసయనలు, అనన మనలక చరుకంటుననై! చతతన తయరు చసద మనమ, దనన  అసహయంచుకనద 
మనమ, చవరక  ఏమ అనలక దనన సవకరంచద మనమ! ఈ చతతను చూసత ఏదదచపపలన అనపసతంద 
గదూ?  ఏదైన  చకకన  కథ  మనసుక  తటటంద?  అయత  వంటన   చపపయయండ!  ఆ  కథను  వలైనంత 
తందరగ మక పంపంచండ.  బగునన కథలను కతతపలల కథల పసతకం ముఫూఆైర  భగంల పరచురసతం. 

మ  చరునమ: కతతపలల బృందం, 2-312, చననకతతపలల - 515 101, 

అనంతపరం జలల, ఆంధరపరదశ.  

(ఇ-మయలు: team@kottapalli.in)
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క త త ప ల ల-ఒ క  ప ర చ య ం
      పరవం ఒక రజగరక ఉనన నలుగురు కడకలూ అపరయజకలయయరట  . బహశ  :   తండరగర కరమశకణ

 మర ఎకకవైపయందమ  ,     వళలక ఏం చపపన అరథం కవటలదు  . తలలదండరలూ  , అమతుయలూ  ,   గురువలూ ఏం
     చపపలన నరు తరచన వళల చవలు మూసుకపతుననయ  .    తలవ తటలకమ తకకవ లదు  .  ఉననదలల

అపరయజకతవమ  .
     చవరక రజగరు వషుణశరమ అన పండతుడన రవంచ  ,  ఆయనన గరవంచ  ,   తన కడకలన చూపంచ  , "  వళలన

  మర తరచదదదలన వడకననరు  .    వషుణశరమ సరనన వళలన వంటబటుటకళురు  .     ఆరు నలలల వళుల నలుగురూ
  పరయజకలై తరగ వచచరు  !

   వషుణశరమ వళలమద వయకరణ శసతలనూ  , వదమంతరలనూ  ,    కతరయచత యుదధ వదయలన రుదదలదు  .  పసతకలు
    ముందు పడస చదవకపత ఊరుకనన ఉరమలదు  .   కథలు చబుతూ పయడ  .     ఆ కథల రజగర కడకలన

 పరయజకలన చశయ  .  నత చందరకగనూ  ,  పంచతంతరంగనూ పరందయ  .
కథలు  , ఆటలు  , పటలు వృధపవ  . వటల పలలలక వళలదనై ఒక పరపంచం దరుకతుంద  . ఆ పరపంచంల 
సవచచగ రకకలలలరుచకంటూ తరగ  , వళుల ఇతర పరపంచక వషయలన సునయసంగ నరుచకంటరు  .

       తలుగు పలలలక సంతషనన ఇచచందుకగను మనవయ సపరశ ఉనన కథలన  ,  ఆటపటలన  , వదయ  , వజఞన  ,
   వనదలన పలలల సవయ దృకపథంల  ,   బషరతుగ అందంచ ఉదదశంత  ,      దదప మూడళు కరతం "  కతత పలల  "  మ

 ముందు నలచంద  .
    కతతపలలన ఇంటరనటల సందరశంచటం చల సులభం     .       కతతపలలల పరచురతమయయ పటలన మరు అకకడ

వనచుచ  ,     ఉచతంగ డనలడ చసుకవచుచ కడను   !     కతతపలల పతరక పత సంచకలన కడ-   పడయఫ ఫళైులగ
 దగుమత చసుకన   ,  తరకగ చదువకవచుచ  ;     అవసరం అనుకంట సంతగ ముదరంచుకవచుచ  !
  ఇంటరనటసకరయం ఉనన  , లకనన  , "    కథలన పసతకలుగ చదువకవటం బగుంటుంద  "    అనుకన వళుకసం

      కతతపలల కథల పసతకం ఏనలకనల ముదరంప-బడతంద   .  అద ఉంద  ,   పరసుతతం మ చతులల  !
 బగ చదవండ  ,  చదవ వనపంచండ  , చదవంచండ  ,  చపపంచ పలకంచండ  ,  రయంచ పంపండ  ,  సంతషంగ

ఉండండ!
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పర తయ క కృతజఞ తలు:

'అద ననైతన' ఆదలక గరక, 'చలప పరశనల' మూరత గరక, పరకృత బడక, టంబకట బడక, అరవంద సూకలుక, 

అభయస వదయలయనక, వదయరథ సృజన కటరనక, నందన గరమణ పఠశలక, ఇంక పరుల రయన 
అనకమందక.

వల:

పరత ఒకకంటక: 20 రూ.

12 భగలు: 240 రూ.

“కతతపలల ట రసుట  పరట యంవ” /డడన ఈ చరునమక 
పంపండ:  కతతపలల ట రసుట, యంఆరవ ఆఫసు దగగర, 

చననకతతపలల, అనంతపరం జలల- 515101, ఆంధరపరదశ.

బయంక అకకంటు వవరలు:

“Kottapalli Trust”,
A/c No. 0138101018809 (savings), Canara Bank, 
Chennekothapalli. IFSC: CNRB0000138

ఫను:  08559 240222

ఇ-మయలు: team@kottapalli.in

ఇంటరనట ల  http://kottapalli.in వదద కతతపలల పతరకను  చదవండ  .
అందరు పలలల కసం మరూ కథలు రస పంపండ.

 చందదరులుగ చర నల నల కతతపలలన ఇంటక తపపంచుకండ.

మ మతురల తరపన  చందలు కటటండ  .
మకషటమైన బడలక  , గరంథలయలక కతతపలలన బహకరంచండ.

ఈ న లల ఏపన-ఎవర ద?

ఆరథక వయవహరలు, నరవహణ: సుబబరజ
సంపదకతవం: నరయణ
వబసటైు, సమచర సంకతకత: ఆనంద
ముదరణ: 'ముదరక' కృపకరరవ
ముఖచతరం: వరంజనయులు
బమమలు: అడవరముడ, శవపరసద, పరసద, 

వంకట, చందరకంత, మహశ, గణశ, గప, 

జలన, జహనవ, వై.రజ.

కరూటనుల: 'వదయరథ' కృషణ
బమమక కథ: లలత, telugu4kids

కధలు, పటలు: చలమంద పలలలు



కథల  కథ 
అనగ  అనగ  ఒక  చనన  కథ  తయరైంద.  గంతుకంటూ,  ఆడకంటూ  పతంద  ఆకశంల.  అంతల  దనకక 
రమచలుక ఎదురైంద. 

"చటట కథ, చటట కథ! నువవ భల కనపసుతననవ. నను ననున తసుకంటను, పలజ!" అననదద. 

"తసుక, తసుక! దందముంద? ననుననద అందరకసం!" అననద చనన కథ. 

రమచలుక  చటట  కథను  తసుకగన  కథలు  రండైనై!  చలకమ  ఒక  కథను  పటుటకన  ఎగురుకంటూ  పయంద- 

బగగరగ అరుచుకంటూ. 

ఇంకకథ తన దరన తను పతూ ఉంట చననర పప ఒకత ఎదురైంద దనక, ఓ చటుటకమమను పటుటకన. 

"ఏం, చననర! ఎటు పతుననవ, ఒకకతవ? మ అమమద?" అంద కథ. 

"అమమ పయ కమమ వచు ఢం ఢం ఢం!" అన నవవంద పప.  కథక పపను చూసత ముచుట వసంద. 

అద పపత కలస పయ, వళళ అమమన, అమమమమన, నననన అందరన చుటుటకన వచుంద. 

రమచలుక  అకకడ  అరచుకంటూ  పతుంట  మదుురముడ  ఎదురయయడ  దనక:  "ఏయ!  చలక!  భల  కథ 
ఉననటులంద, న దగగర? నక చపప! వంటను!" అననడ వడ. 

"ఊరక వంట ఏం లభం? రయల! నక చతులుననై కద!" అంద చలుక.  

"ఊహ! ఓహ! అయయ! రయటం రద!" మూలగడ వడ. 

"కదరదు ననన! ననున అందుకంట రయలసంద!" అననద కథ.  "సర" అన వడ రయటం నరుుకననడ. 

ఈ సర ఒకక కథ పద కథలైంద- ఎవరవరన చరంద.  అందరక చదవటం నరపంద. 

ఆ  కథన  చదవన  పలలలవవరూ  దనన  ఆపకలదు-  అందర  దగగర  అద  రండంతలు  అవతూన  పయంద.  ఆ  పలలల 
సనహతులు-  వళళ  అమమ  నననలు-  వళళ  సనహతులు-  ఇటల  పతూన  ఉంద  కథ-  అందరూ  వననరు;  అందరూ 
చదవరు; అందరూ చపపరు! 

చల ఏళళ తరవత మక చపపందక పప, ఆ కథన- "ఓయ, కథ! ర!ననున కతతపలలల వసతం" అననం మం. 

"మ బగ వసుకండ! ననుననద అందరకసం!" అననద కథ. 

"సరగన, నననవరు తయరు చశరు, మదట?" అడగం, మం, పదువళళం. 

"అయయ! నను ఎనన చటల తరగను, ఎంత మరను! ఎపపడ ఒక రమచలుక పడంద ననున! ఒక మదుు రముడ 
రశడ  ననున!  కన  ఎందరు  పలలలు  బరతకంచర,  ఏం  చపపను?  ఎంతమంద  పదులు  మచు  కపడర,  ఏమనను? 

మరమైన మదటవళళ? మపన మరు కనవవండ! న దరన నను ఎగురుతూన ఉంటను" అన నవవంద కథ. 

ఇద, ఈ కథల కథ!

Published  by  Narayana  for  Kottapalli  Trust,  Near  M.R.O.Office,  Chennekothapalli-515101,  Ananthapur  District,  AP. 
Ph:08559 240222  E-mail: team@kottapalli.in and printed at Mudrica Offcet  Printers, Vijayawada, Phone:08662579129 

mailto:team@kottapalli.in


మంచ పసతకం  :   
ఆ ట ల  స ర ద ల  

పలలలు  ఊరక  కరచరు.   ఎపపడ  ఏద  ఒకట  చసూతన  ఉంటరు.   అనక  వషయలను 
సవయంగచస  తలుసుకంటూ ఉంటరు వళుు.  

అనక  సందరభలల  చనన  చనన  వసుతవల  పలలలక  ఎనలన  అనందనన  తచచపడతుంటయ. 

మమూలు  అగగపటట   కడ   పలలల  కలపనశకత  సపరశత  'ఇందరజల  పటక'గ  మరపతుంద. 

సధరణమైన  అగగపటట, పలలలన చర సరక  గలక, హండ, రైలుపటట, పడవ, భూగృహం- ఇటల అనక 
రూపలను  సంతరంచుకంటుంద.   పలలలు  సకరంచుకన  భదరంగ  దచుకన  వసుతవలల   షూ 
పలష  డబబలు,  రకరకల  మూతలు,  అగగపలలలు,  ఖళ  రఫళుు,  గుండలు,  గజముకకలు, 

బయటరలు, కవవతుతలు ఇంక పదదలక అంతగ ఇషటంకన వసుతవలు అనకం ఉంట.ై  

ఇవనన,  నజనక  వజఞన  సధనల!  బమమల  పటటల  పలలలు  దచుకన  ఈ  వసుతవలత   అనక 
పరయగలు  చయయచుచ!  భతక  శసప  మలక  వషయలన   ఆడతూ  పడతూ  అరధం 
చసుకనందుక ఇవ  ముడసరుకలు! 

ఈ ముడసరుకలక పరణం పస సజవ పరయగలుగను,  ఆటలగను  మలచ చూపసుతంద, 

అరవంద  గుపత  గర  పసతకం--  "ఆటల  సరదల".   ఈ  పసతకం  చదవ,  తమ  దగగరునన  'చతత' 
వసుతవలత  ఏమం  చయయచచ  చూశక,  ఇక  పలలలు  ఊరుకరు-  శసవతతల  అవతరం  ఎతతక 
మనరు. 

పరత ఇంటలనూ ఉంచుకవలసన చనన పసతకం-  

"ఆటల సరదల" 

రచన: అరవంద గుపత 
పరచురణ:  జనవజఞన వదక 
పజలు: 48, వల: 20 రూపయలు. 


